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Vážení čtenáři, přinášíme Vám 
vizualizace představ, kterým smě-
rem by se město mohlo v budou-
cích letech vydat ve svém staveb-
ním rozvoji. Jak starosta Ing. Jan 
Vitula již několikrát zdůraznil, 
nejde jen o realizaci té které kon-
krétní stavby, ale také o vizi Žid-
lochovic za dvacet, padesát, sto 
let. I o tomto dalekém horizontu 
se rozhoduje vlastně již nyní.

Jak probíhal výběr mezi návr-
hy a co bylo kritériem?

Při prvních studiích lokalit 
Židlochovic jsme oslovili něko-
lik architektonických kanceláří 
a byli jsme překvapeni rozdíly 
mezi jednotlivými pohledy na 

Jan Vitula: Bez viditelného cíle i cesta stává se nejistou
naše město. V konečné fázi jsme 
se pak rozhodli pro řešení pana 
architekta Jury, jehož návrhy 
v sobě sdružují jak práci s historií 
města, tak i moderní uvažování 
o městském prostoru.

Studie pana architekta byly 
veřejnosti představeny v rám-
ci „Čaje se starostou“, kde byly 
autorem odprezentovány včetně 
zevrubného výkladu.

Nejaktuálněji občané očeká-
vají asi stavební dění na vykli-
zeném prostranství u zámecké 
zdi. Můžete nám říct, co Vás 
osobně na tomto návrhu archi-
tekta Jury nejvíce zaujalo?

Nejpřitažlivější na návrhu je 
pro mne to, že respektuje histo-
rii území okolí zámku. Je to vidět 
například na vedení vodního 
prvku podél zámecké zdi, neboť 

zámek, jak mnozí vědí, byl vodní 
tvrzí. Současně se na tomto úze-
mí v pozdějších dobách nachá-
zela část zámeckých zahrad, 
respektive jejich užitná část. 
Pan architekt Jura šel však až do 
takových detailů, že ve své studii 
navrhuje, aby stupně vodního 
prvku měly délku vídeňského 
lokte. Zjistil totiž, že v této měr-
né jednotce byla zámecká zeď 
původně vyprojektována, a pro-
to ji chce zachovat. Návrh tak 
v sobě obsahuje jak moderní prv-
ky (ostře řezané terénní úpravy), 
tak i klasickou parkovou úpravu 
s pískovým mlatem, který je víta-
ným zdrojem stínu pro horké 
letní měsíce. Se zahájením změn 
v tomto prostoru počítáme již 
v letošním roce a s dokončením 
nejpozději v roce 2017. Současně 

se podařilo díky vstřícnosti Lesů 
ČR načasovat i opravu zámecké 
zdi tak, že prostor kolem zám-
ku bude obnoven jako celek. Je 
to opravdu mimořádná událost 
v architektonickém rozvoji Žid-
lochovic a doufáme, že zdaleka 
ne poslední.

Mezi architektonicky nepro-
pracovaná místa patří bezespo-
ru okolí kostela a prvního stup-
ně ZŠ na ulici Komenského. 
Jaké úpravy nás čekají tam?

V okolí kostela autor studií 
navrhuje pouze drobější úpravy, 
které jsou svázány spíš s doprav-
ní situací. Pan architekt navrhu-
je, aby přístupová cesta ke kos-
telu byla pouze pro pěší a pro 
automobilovou dopravu jen ve 
vyjímečných případech (napří-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediání komise

pokračování na straně 2 >>

Vizualizace úprav u zámecké zdi / Ing. arch. Pavel Jura
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klad smuteční obřady, církevní 
svátky, atd.). Dalšími nápady 
jsou vytvoření nových parkova-
cích míst na Coufalíkově náměs-
tí a revitalizace parku v okolí 
kostela. Rozsáhlejší úpravy jsou 
navrženy v předpolí základní 
školy na Komenského ulici, kde 
je počítáno s vytvořením terasy 
a srovnáním svahu před vcho-
dem do školy.

K hlavním památkám Židlo-
chovic patří i městská radnice. 
Dotýkají se urbanistické plány 
i jí?

Samozřejmě ano. Pan architekt 
si však na prvním místě všímá 
nejbližšího okolí radnice a snaží 
se jej s touto historickou budo-
vou co nejfunkčněji propojit.

Na jednom z obrázků můžeme 
vidět, jak citlivým způsobem 
autor pracuje se stávajícími pro-
story. Na první pohled nepatrné 
úpravy zásadním způsobem zpří-
jemní okolí radnice, aby se z něj 
mohl stát plnohodnotný měst-
ský prostor. Na druhém snímku, 
který ukazuje celé řešené území 
z nadhledu, je však vidět, jak 
zásadní proměnou okolí radnice 
projde. Najde se tam tak místo 
pro meruňkový sad, vzorovou 
vinici, prostor pro seniory i měst-
kou halu pro menší akce. Nejde 
o neadekvátní finanční investici, 
ale o docela zásadní zfunkčnění 
dosud nevyužívaného prostoru 
města. 

Systém svozu odpadů je nový pro všechny

Vážení občané, dovolte mi 
uvést několik informací, které 
Vám snad pomohou pochopit 
některé problémy, vzniklé při 
zavádění nového systému svozu 
odpadů. Svozová firma měla při 
prvních svozech trochu potíže 
a z její strany docházelo k chy-
bám. Postupně se ale snaží vše 
napravit tak, aby byl svoz odpadu 
v Židlochovicích v pořádku a bez 
chyb. K některým nepříjemnos-
tem došlo i pozdním vytažením 
popelnic. Svozová firma začí-
ná svážet již v 6:30 hodin ráno. 
Popelnice je tedy třeba vytáhnout 
buď ještě večer před svozem ane-
bo brzy ráno. Popelnice a hlavně 

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí

pytle musí být umístěny před 
domem viditelně, jelikož pope-
láři je nemají čas hledat. Také 
pokud se v popelnicích nachá-
zí jiný odpad, než na jaký jsou 
určeny, popeláři je nevyvezou.  

Také věříme, že pochopíte 
i diskutovaný 14denní svoz. 
Při zvyšování cen za skládko-
vání odpadů by nebylo možno 
udržet výši poplatku za odpa-
dy pro občany ve stávající výši. 
Roční hospodaření s odpa-
dy nás v loňském roce stálo 
750 Kč na osobu a rok. Občan 
hradil 650 Kč, město dopláce-
lo 100 Kč. V návrhu zákona je 
ukončit skládkování nevytří-
děného komunálního odpadu 
nejpozději v roce 2024. Během 
této relativně krátké doby budou 
narůstat ceny za skládkování až 

několikanásobně. Čtrnáctidenní 
svoz je zcela běžný i v okolních 
obcích. Výhodou pro obyva-
tele Židlochovic v porovnání 
s okolními obcemi je skutečnost, 
že mohou třídit odpad přímo 
doma a nemusí podnikat dlouhé 
výpravy ke sběrným hnízdům. 
Pokud třídíte alespoň částečně, 
neměl by pro vás čtrnáctidenní 
svoz znamenat žádný zásadní 
problém. Rozborem několika 
popelnic jsme zjistili, že k pře-
plnění popelnic na směsný 
odpad dochází hlavně z důvo-
du žádného nebo velmi malého 
třídění. Z tohoto rozboru jsme 
natočili krátkou reportáž. Dopo-
ručujeme její zhlédnutí v regi-
onální kabelové televizi, kde 
obdržíte i informace o správném 
třídění. Více o tom i v dalším čís-

le Zpravodaje. („Nový systém tří-
dění odpadů” ve vysílání kabelové 
TV do 16. 3., dále je ke shlédnutí 
na webových stránkách města.)

Všech 300 sad popelnic na 
plast, papír a bioodpad bylo roz-
dáno. Pro ty, kteří to v této první 
vlně nestihli, zůstává možnost 
požádat o popelnice na třídě-
ný odpad na odboru životního 
prostředí. Budou dodány v další 
vlně, po vyhodnocení dotace, 
o kterou jsme požádali na Stát-
ním fondu životního prostředí.

Omluvte tedy prosím, pokud 
Vám při zavádění nového systé-
mu vznikly nějaké potíže. Jedná 
se o novou věc pro nás všechny 
i pro svozovou firmu. Děkujeme 
všem, kteří se do nového systé-
mu zapojili, a hlavně těm, kteří 
odpad poctivě třídí.

Studie okolí radnice / Ing. arch. Pavel Jura

ZŠ, Komenského / Ing. arch. Pavel Jura
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 29. 1. 
2016
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na zajištění 
autorského dozoru projek-
tanta pro stavbu „ZŠ Tyršova 
– přístavba“ se společností 
Arch. Design, s. r. o., Socho-
rova 23, 616 00 Brno dle 
nabídky z 18. 1. 2016. 
uzavřít SoD s firmou Svítil 
Plus s. r. o. na akci „Opra-
va odvodnění krajnice“ na 
p. č. 653 v částce 166.385,23 
Kč bez DPH.
požádat o dotaci na opravu 
kulturních památek z pro-
gramu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřed-
nictvím ORP“ na dokonče-
ní opravy fasády hlavního 
objektu radnice Masarykova 
100 a na restaurování sochy 







sv. Jana Nepomuckého na 
pozemku p. č. 2135 v k. ú. 
Židlochovice.
uzavřít smlouvu na restauro-
vání sochy sv. Jana Nepomuc-
kého s restaurátorem Františ-
kem Pavúčkem, Nejdek 51.
podat žalobu na společ-
nost OAZA styl s. r. o., IČ 
28266323, se sídlem Rajhrad, 
Masarykova 229, PSČ 664 61, 
na zaplacení nájemného ze 
smlouvy č. 102/09, ve výši ke 
dni podání žaloby.

RM ukládá:
připravit projekt rekonstruk-
ce chodníku a zábradlí podél 
farské zdi.

RM doporučuje:
ZM vyhlásit „Dotační pro-
gram na podporu zájmových 
činností ve městě Židlochovi-
ce pro rok 2016“.

RM schvaluje:
připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na 











budovu úřadu dne 10. 3. 2016.

Výběr z usnesení RM 29. 1. 
2016
RM schvaluje:

podání žádosti o dotaci z pro-
gramu „Podpora udržování 
čistoty cyklistických komu-
nikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomorav-
ském kraji v roce 2016“.
„Smlouvu o poskytnutí 
finanční podpory na posky-
tování sociálních služeb“.

RM rozhodla:
o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „GENE-
RÁLNÍ OPRAVA VOZIDLA 
MULTICAR M25“ takto:
1. Milan Marcišák, 1083/7, 
Výhon 635 00 Brno - Bystrc 
(KT_OP/2526/2016);
2. MINAM servis a. s., Olo-
moucká 277/208, 796 07 Držo-
vice (KT_OP/2408/2016);
3. CIME-M, s. r. o., Střelecká 
1138, 691 42 Valtice (KT_







JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

OP/2132/2016).
o zahájení přípravy k realizaci 
parkovacích míst za objektem  
č. p. 52 v ulici Komenského 
dle var. I. 
pořídit následující přídavné 
zařízení pro zimní údržbu: 
sypač písku na stroj STIGA 
PARK PRO 16, a to v cel-
kové hodnotě do 40.000 Kč 
vč. DPH.

RM odvolává:
z pracovního štábu povod-
ňové komise města Židlo-
chovice Povolného Miroslava 
a Ing. Hanu Halounovou.

RM jmenuje:
do pracovního štábu povod-
ňové komise města Židlocho-
vice JUDr. Libora Schönwäl-
dera a Vladimíra Hanka.

RM doporučuje:
ZM ke schválení Směrnici 
pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu.











V březnu čeká řidiče nové dopravní omezení

V letošním roce musíme 
v našem okolí opět počítat 
s několika dopravními kompli-
kacemi, proto bychom Vás chtěli 
informovat o termínech jednot-
livých akcí a rozsahu omezení.

Částečné omezení při sjezdu 
na D2

První stavba, která se nás 
dotkne, je „zárodek“ budoucího 
obchvatu obce Blučina, okruž-
ní křižovatka na silnici II/416 
u sjezdu na D2 směr Břeclav. 
Se stavbou by se mohlo začít už 
v březnu a dokončená by měla 
být v červnu. Před zahájením 
stavby okružní křižovatky zde 
bude vybudována provizorní 
souběžná komunikace, takže 
omezení provozu by mělo být 
jen minimální.

Jistě mnozí z Vás na přelomu 
listopadu a prosince loňské-
ho roku zaznamenali doprav-
ní omezení v Blučině na ulici 

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Měnínské, které souviselo s prv-
ní etapou rekonstrukce průta-
hu silnice II/416 obcí Blučina, 
opravou kanálových vpustí. 
Kompletní rekonstrukce povr-
chu komunikace v tomto úseku 
se měla uskutečnit již v prosinci 
2015, ale z důvodu nepřízni-
vých povětrnostních podmínek 
byla tato rekonstrukce posunuta 
až na letošní rok a je plánována 
asi na červen. Měla by být rea-
lizována ihned po tom, co bude 
hotová okružní křižovatka. 

Úplná uzavírka při průjezdu 
Blučinou

Rekonstrukce bude probíhat 
při úplné uzavírce ulice Měnín-
ská od křižovatky s ulicí Sokol-
skou až po křižovatku s ulicí 
Návrší. Vjezd do ulic Sokolská 
a Návrší bude povolen pou-
ze obyvatelům zde bydlícím 
a autobusům IDS a dodržování 
tohoto omezení bude kontro-
lováno policií. Objízdná trasa 
bude obousměrně vedena přes 
obce Opatovice, Rajhradice, 
Otmarov a Měnín.

Rekonstrukce dálnice D2
V průběhu celého roku bude 

postupně pokračovat rekon-
strukce dálnice D2 v úseku od 
Brna po Hustopeče. Nejprve se 
začne opravovat úsek Hustopeče 
– Němčice. Od dubna do čer-
vence se bude pracovat na úse-
ku Brno – Modřice, kdy na konci 
tohoto období, v červenci, bude 
uzavřen sjezd na Olympii, takže 
vozidla jedoucí do tohoto nákup-
ního centra pojedou až k Bluči-
ně, kde sjedou a opět najedou na 
D2 směr Brno. V měsíci červnu 
se bude opravovat úsek Němči-
ce – Blučina, tyto práce budou 
naštěstí probíhat jen s omezením 
provozu na dálnici, bez uzavření 
sjezdu. Bohužel, na podzim nás 
čeká uzavření sjezdu u Blučiny 
od Brna, kdy se bude pracovat 
na úseku 9,7–16,2 km. V průbě-
hu celého roku bude postupně, 
po úsecích dlouhých dva až tři 
kilometry, probíhat oprava 
zádržného systému (svodidel) 
v celém úseku od Modřic po 
Hustopeče.

Jak jistě všichni víme, spousta 
řidičů je neukázněná a podce-
ňuje nebezpečí v omezeních na 
dálnicích. Dopravní nehoda pak 
na sebe nenechá dlouho čekat. 
V návaznosti na to se může stát, 
že i když se nás opravovaný úsek 
zdánlivě netýká, dálnice se musí 
kvůli dopravní nehodě uzavřít 
a hned máme šňůru vozidel přes 
celé město, kudy vede objízdná 
trasa. Proto chceme na všechny 
řidiče apelovat, jezděte opatrně, 
pozorně a dodržujte nejvyšší 
povolenou rychlost. Prosím, 
buďte ohleduplní k pracovní-
kům, kteří se na opravované 
komunikaci pohybují a opravují 
ji pro nás. Opravdu je velký roz-
díl, když kolem nich projíždějí 
auta dovolenou osmdesátkou 
nebo nepovolenou stovkou. Čet-
nost střetu vozidel s pracovníky 
údržby nemá v Evropě obdoby, 
je to naše česká specialita.

A na závěr trochu optimismu. 
Práce na projektové dokumen-
taci na celý obchvat obce Bluči-
na jsou v plném proudu.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opět pozvat na již tradiční setkání u šálku čaje ve středu 16. 3. 2016 v 18:00 hodin v restauraci Za komínem. Přijďte se 
zeptat na to, co Vás zajímá: o nově zaváděném systému nakládání s odpady nebo o čemkoli dalším. Těším se na Vás.

Ing. Jan Vitula
starosta města
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Úprava zeleně podél toku Litavy / foto: Milena Moudrá

Proč mizí stromy a keře z hráze Litavy

První nesouhlasné hlasy 
veřejnosti k likvidaci vzrostlé 
zeleně u řeky Litavy se zača-
ly ozývat na počátku února. 
Druhá, už daleko výraznější 
vlna rozhořčení se zvedla o ně-
co později, a to když začaly ve 
velkém mizet keře a vzrost-
lé stromy podél celého toku 
Litavy mezi Židlochovicemi 
a Měnínem a původně vypa-
dající předjarní ořez se změ-
nil na razantní kácení vše-
ho, co na hrázích stálo. Kdo 
a z jakých důvodů nařídil 
kácení, komu pozemek patří 
a proč tomu někdo nezabrá-
nil?

Předmětné stromy a keře 
se nacházejí na pozemcích ve 
správě Povodí Moravy, s. p., 
jedná se o výsadbu na ochran-
ných hrázích.

Kácení u vodních toků, až na 
případy ohrožení, nemůže pro-
běhnout bez souhlasu dotčené-
ho odboru Životního prostře-
dí, kterým je pracoviště MěÚ 
Židlochovice. Vedoucí odbo-
ru Milan Komenda k tomu 
říká: „O povolení tohoto kácení 
požádalo Povodí Moravy již na 
podzim roku 2011. Odbor život-
ního prostředí (OŽP) kácení 
zamítl. Následně proběhlo něko-
lik odvolání proti zamítavým 
rozhodnutím našeho odboru. 
Až nakonec na jaře 2014 Krajský 
úřad Jihomoravského kraje (KrÚ 
JMK) zrušil zamítavé rozhodnu-
tí našeho odboru a vydal souhlas 
s kácením.“

Následně Povodí Moravy, 
s. p. zahájilo probírku náleto-
vých a vysazených dřevin na 
ochranných hrázích vodního 
toku Litava. Hlavním důvodem 
povolení kácení bylo ustano-
vení § 59 zákona č. 254/2001 
o vodách, který vlastníkům 
vodních děl, v tomto případě 
Povodí Moravy, ukládá povin-
nost odstraňovat náletové dře-
viny z hrází sloužících k ochra-
ně před povodněmi. Právě 
o takové hráze se jedná v pří-
padě Litavy. „Po celou dobu pro-
jednávání tohoto kácení jsme se 
snažili najít nějaký kompromis, 
který by zabránil tak razantnímu 
zásahu. Bohužel Povodí Moravy 
trvalo na úplném kácení,“ dopl-

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

ňuje Milan Komenda. 
Laik se může domnívat, že 

kořeny stromů a keřů půso-
bí jako přirozená opora půdy 
ve svahu.

Ing. Josef Lizna, Hortiscent-
rum: „Ano, stromy a keře svým 
kořenovým systémem zajišťují 
stabilitu svahu natolik, aby za 
standardních podmínek nedo-
cházelo k sesuvům půdy. Platí 
pravidlo: Jaká je plocha koruny 
nad zemí, taková je plocha koře-
nového systému pod zemí.“

Jakým způsobem tedy může 
porost na ochranných hrázích 
narušit jejich stabilitu, ptáme 
se Bc. Gabriely Tomíčkové, tis-
kové mluvčí Povodí Morava, 
s. p.: „Důvodů ke kácení stromů 
a keřů na ochranných hrází je 
hned několik. V první řadě je to 
bezpečnost, neboť stromy svým 
prorůstáním kořenového sys-
tému ohrožují ochrannou hráz 
možným vývratem.

Dřeviny zastiňují hráz a neu-
možňují vzejití kvalitního trav-
ního pokryvu, který tvoří nut-
né opevnění vzdušního svahu, 
návodního svahu a koruny hráze. 
Dobře zatravněný povrch hrá-
ze je velmi vhodnou protierozní 
ochranou pro případ přelití při 
povodních. Při přelití hráze totiž 
dochází k rozrušování vzdušní-
ho svahu přednostně v místech, 
kde se nacházejí stromy nebo 
keře. Dalším důvodem je riziko 
vzniku nerovnoměrného prou-
dění, ke kterému může dojít při 
obtékání kmenů stromů, vysky-
tujících se na návodním líci. To 
urychluje narušení svahu a vzni-
ku nátrží.

V případě výskytu dřevin 
a vysokého plevele je dále ztížena 
možnost údržby hráze sečením, 
a tím dochází ke znesnadnění 
vizuální kontroly stavu hráze. 
V tomto porostu mohou být 
schované např. nory živočichů, 
které jsou v době povodní velmi 
vážným ohrožením bezpečnosti 
hráze. Kontrola si rovněž nemusí 
všimnout deformačních a průsa-
kových anomálií. Porost dřevin 
zabraňuje kontrolnímu geode-
tickému měření, kdy se zjišťuje, 
zda niveleta (výšková osa) hráze 
není snížena.

Z pohledu práv a povin-
ností správce vodního toku je 
důležité zmínit, že podle záko-
na č. 254/2001 Sb. § 59, odst. 1, 
písm. j., je povinností vlastníka 

hráze odstraňovat náletové dře-
viny a dále udržovat vodní dílo 
v takovém stavu, v jakém bylo 
povoleno a zkolaudováno. Tento 
zákon také zakazuje jakékoliv 
vysazování dřevin na ochranné 
hráze.“

Ing. Lizna: „Pokud je stromo-
vý zápoj natolik hustý, že nepro-
pustí do spodního patra sluneční 
záření, travní osivo vzejde, ale 
následný růst trávy nezaručí 
kvalitní travní drn. Tato skuteč-
nost může způsobit erozi horní 
vrstvy půdy. Pro zpevnění umě-
lého svahu je vhodnější použití 
stromů a keřů, travní porost je 
v tomto případě nedostačující, 
neboť jeho kořeny zpevní pouze 
vrchní vrstvu svahu.“

Bezpečnostní údržbě pod-
léhají ochranné hráze. V této 

souvislosti vyvstává otázka, jak 
je to s hrázemi a jejich poros-
tem v Židlochovicích u začát-
ku cyklostezky na Žabčice „za 
lávkou“. Stezku zde zdobí stro-
mořadí vzrostlých topolů, čás-
tečně zasahující do paty hráze, 
která je od řečiště vzdálena až 
několik desítek metrů. Máme 
se obávat, že přijdeme i o tyto 
stromy? „V místě lávky přes řeku 
Svratku pod úřadem ve směru 
na Nosislav aktuálně nepřipra-
vujeme žádné kácení porostů,“ 
odpovídá Bc. Tomíčková.

Faktem však zůstává, že topo-
ly, které jsou tak častým prvkem 
v krajině Židlochovic, jsou vysá-
zené zhruba ve stejném období. 
Stromy stárnou a přijde doba, 
kdy ani důrazná prořezávka už 
stromy neomladí. 

Datum Akce
18.10.2011 Oznámení o kácení dřevin 

24. 10. 2011 Rozhodnutí – OŽP zakazuje kácení 

9. 11. 2011 Odvolání ze strany Povodí

16. 2. 2012 Rozhodnutí KrÚ JMK – vrácení k novému pro-
jednání

2. 3. 2012 Upřesnění žádosti o kácení dřevin korytě toku a 
na jejích ochranných hrázích

27. 7. 2012 Rozhodnutí – OŽP zakazuje kácení
8. 8. 2012 Odvolání ze strany Povodí

31. 12. 2012 Rozhodnutí KrÚ JMK – vrácení k novému pro-
jednání

13. 11. 2013 Rozhodnutí – OŽP zakazuje kácení
28. 11. 2013 Odvolání ze strany Povodí

29. 4. 2014 Rozhodnutí KrÚ JMK – vydává souhlas se 
zásahem, tj. kácením
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Zpráva o činnosti matriky v roce 2015

K 31. prosinci 2015 mělo 
město Židlochovice 3 587 oby-
vatel. 

Městský úřad Židlochovice 
vykonává matriční agendu ješ-
tě pro obce Hrušovany u Brna, 
Medlov, Nosislav, Přísnotice, 
Unkovice, Vojkovice, Žabčice.

V roce 2015 bylo v matričním 
obvodu Židlochovice uzavřeno 
85 sňatků:
Obřadní síň Židlochovice     33x
Zámek, kaple                          17x
Zámek, hlavní sál                    1x 
Zámek, obrazárna                   8x 
Zámecký park                          3x
Zahr. centrum Hortis             3x
Obecní úřad v Žabčicích            1x
Žabčice, p.č. 1176/13              1x
Žabčice, Lidový dům              3x
Nosislav, p. č. 839/2                 1x
Vojkovice, fotb. hřiště             1x
Unkovice, Kult. dům               1x
Unkovice, na louce p. č. 594/22  1x 
Hrušovany u Brna, zahrada RD 1x 

Lenka Tesařová
matrikářka

Církevních sňatků bylo 10 
(4 sňatky v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Židlochovicích, 1 sňa-
tek v kostele Panny Marie Krá-
lovny v Hrušovanech u Brna, 
2 sňatky v evangelickém kostele 
v Nosislavi, 1 sňatek v kostele 
sv. Jakuba v Nosislavi, 1 sňatek 
v kostele sv.Václava v Přísnoticích, 
1 sňatek uzavřený Českobratrskou 
církví evangelickou v zámecké 
obrazárně v Židlochovicích). 

Jako každý rok i v loňském roce 
jsme měli zahraniční snoubence. 
Do stavu manželského vstoupili 
čtyři občané Slovenské republi-
ky s občany Česka, jeden občan 
Velké Británie uzavřel manželství 
s naší občankou.

Úmrtí na území obcí v matrič-
ním obvodu Židlochovice: 
Hrušovany u Brna        22 úmrtí
Medlov                             2 úmrtí
Nosislav                           2 úmrtí
Přísnotice                        2 úmrtí
Unkovice                         3 úmrtí 
Vojkovice                         3 úmrtí 
Žabčice                            7 úmrtí
Židlochovice                 12 úmrtí 

Další činností matriky je 
ověřování fotokopií (vidimace) 
a ověřování pravosti podpisu 
(legalizace). Vidimace byla pro-
vedena celkem 946x, legalizace 
1 236x. 

Žádostí o výpisy z Czech 
POINTu bylo přijato a vyřízeno 
386.  Žádostí o zřízení datových 
schránek nebo o zneplatnění 
stávajících přístupových údajů 
do datových schránek a vydá-
ní nových přístupových údajů 
bylo přijato 25, zkonvertováno 
bylo 38 dokumentů.

Opis rodného, oddacího 
a úmrtního listu byl vyhotoven 
26x. Zápis o určení otcovství 
k nenarozenému nebo již 
narozenému dítěti byl sepsán 
82x. Změna příjmení byla 
povolena 5x. Bylo přijato 
a odesláno 5 žádostí o zápis 
matriční události do zvláštní 
matriky v Brně, vysvědčení 
o právní způsobilosti k uzavření 
manželství v cizině bylo vydáno 
6x. Šest cizinců (po udělení 
státního občanství České 

republiky) složilo v obřadní 
síni do rukou tajemnice úřadu 
státoobčanský slib. Veřejná 
listina o identifikaci byla 
provedena 4x.

Přiděleno bylo 7 čísel popis-
ných a evidenčních. 

V roce 2015 se narodilo cel-
kem 51 dětí s trvalým poby-
tem v Židlochovicích. Zemře-
lo 29 občanů našeho města, 
z trvalého pobytu se odhlásilo 
89 občanů.

K trvalému pobytu se do 
našeho města přihlásilo v loň-
ském roce 108 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu 
byl v roce 2015 zrušen 21 obča-
nům našeho města. Místem 
jejich trvalého pobytu se stalo 
sídlo ohlašovny, jejíž adresa je 
Židlochovice, Masarykova 100. 
Na této adrese je k dnešnímu 
dni přihlášeno 172 občanů.

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

Z činnosti městské policie v Židlochovicích v roce 2015

Městská policie při zabez-
pečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle zákona 
č. 553/1991 Sb., nebo zvláštní-
ho zákona, řešila na území obcí 
393 přestupků. 

Přestupky proti bezpečnos-
ti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích 
(zákaz vjezdu, stání, zastavení 
– řešeno 154 přestupků).
Přestupky proti pořádku ve 

•

•

státní správě a proti pořádku 
územní samosprávě (tržní řád, 
vyhrazené parkování, poruše-
ní obecně závazných vyhlášek 
– řešeno 98 přestupků).
Přestupky proti veřejnému 
pořádku (rušení nočního kli-
du, zábory, skládky – řešeno 
65 přestupků).
Přestupky proti občanskému 
soužití (vyhrožování, schvál-
nosti, drobné ublížení na zdra-
ví – řešeno 23 přestupků).
Přestupky proti majetku 
(krádeže, poškození cizí věci 
– řešeno 53 přestupků).
Městská policie přijala 470 

•

•

•

telefonických oznámení od 
občanů a Policii ČR předala 26 
podezření ze spáchání trestných 
činů.

Strážníci odchytili 44 psů 
a zkontrolovali 39 podnapilých 
osob (9 bylo převezeno na záchyt-
nou stanici), 42krát vyjížděli 
k případům na požádání Policie 
ČR a v 19 případech spolupraco-
vali s hasiči u požárů a nehod.

Městská policie zabezpečuje 
ochranu majetku ve vlastnictví 
obcí (PCO) a ochranu seniorů 
napojených na tísňová tlačítka, 
která má v současné době deset 
našich občanů.

Organizuje také přednášky 
pro mládež a seniory. Dohlíží 
na bezproblémový průběh kul-
turních, sportovních a společen-
ských akcí. Provádí dohled na 
přechodech pro chodce a podílí 
se na bezpečnosti a plynulosti 
provozu v obcích. Provádí pra-
videlnou kontrolu koupališť, 
hřbitovů a rozhledny. Dohlíží na 
mládež v rizikových lokalitách 
v obcích. Kontroluje ukončení 
provozní doby restauračních 
zařízení a pravidelně provádí ve 
spolupráci s PČR kontrolu podá-
vání alkoholu mladistvým.  

Začali jsme s digitalizací městského vlastivědného archivu

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Naše město provozuje vlasti-
vědný archiv od roku 1995. Jeho 
dlouholetým vedoucím je pan 
Eduard Vyhlídal. Potřeba archi-
vování historických dokumentů, 
shromažďování informací z blíz-

ké i dávné historie vznikla zce-
la přirozeně. Židlochovice jsou 
historicky velmi bohaté, proto 
shromažďování a archivování 
historických dokumentů (ale 
i těch současných, které se jednou 
historickými stanou) je napro-
sto logické. Odtud tedy prame-
ní poslání městského archivu, 
který je častým pomocníkem 

a pramennou základnou našich 
i mimoměstských badatelů.

Od doby založení bylo naším 
archivářem shromážděno obrov-
ské množství fotografií a doku-
mentů listinné povahy. V rám-
ci uchování celého fondu do 
budoucnosti jsme se rozhodli 
o postupnou a celkovou digi-
talizaci archivních materiálů. 

V první fázi bude digitalizován 
fotografický fond. Všechny foto-
grafie budou oskenovány, ozna-
čeny evidenčními čísly a věcnými 
poznámkami. Poté budou řazeny 
do tematických okruhů. To vše 
by mělo zájemcům a badate-
lům umožnit rychlé a pohodlné 
vyhledávání dokumentů k téma-
tům, která je zajímají. 
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Děti předvedly své dovednosti v soutěži Družina má talent

V pátek 5. února 2016 se 
uskutečnil třetí ročník akce 

Irena Adler Pavelková
maminka, školní družina

„Družina má talent“, při které 
mohly děti ze všech oddělení 
ukázat to, v čem vynikají. Jejich 
výkony hodnotila pětičlenná 
komise složená ze zástupců 

rodičů a paní vychovatelky. 
A že bylo na co se dívat! 

Všichni účastníci se na svá 
vystoupení pečlivě připravovali, 
někteří bojovali s menší trémou, 
jiní zase své umění předvedli 
bez špetky zaváhání. Porota tak 
zhlédla celkem 34 vystoupení, 
ať již jednotlivců, nebo skupin. 
Děti se prezentovaly v tanci, 
zpěvu, recitaci, vyprávění vtipů, 
předvádění fyzikálních pokusů, 
hře na kytaru a dokonce i na 
africký bubínek. Přihlížející byli 
také uchváceni gymnastickými 
dovednostmi některých vystu-
pujících či dokonalými karetní-
mi triky. 

Již v úvodu bylo zřejmé, že 
porota nebude mít lehký úkol 
s hodnocením výkonů. Vítě-

zové byli vyhlašováni ve třech 
kategoriích: první třída, dru-
há třída, třetí a čtvrtá třída. Je 
ovšem třeba dodat, že ocenění 
by si zasloužili všichni vystu-
pující – za svoji promyšlenou 
přípravu, snahu a odvahu. Bylo 
patrné, že ne pro každého je 
taková prezentace přirozená, 
a je dobře, že se děti již na prv-
ním stupni základní školy mají 
možnost seznámit s tím, co 
znamená předstoupit před větší 
publikum, představit se, něco 
předvést a být hodnocen v tak 
kvalitní konkurenci. 

Všem účinkujícím patří velký 
dík a pochvala, stejně tak jako 
trpělivým vychovatelkám školní 
družiny za přípravu celé akce!

Před porotou / foto: archiv ZŠ Židlochovice 

V pátek 19. 2. 2016 se díky 
našim hasičům a jejich kole-
gům z Brna a Tišnova podařilo 
zajistit nestabilní zeď pod zvo-
nicí – na ulici Komenského. 

Situaci monitorovali pracov-
níci radnice již delší dobu, zeď 
vykazovala známky prasklin 
a narušení. Po velmi intenziv-
ním dešti hrozilo již silně pod-
máčené zdi zřícení. Na základě 
podnětu radnice byl okamžitě 
povolán statik, který po prohlíd-
ce stěny konstatoval, že nároží 
zdi je silně narušeno trhlinami, 
které mají přímý vliv na stabi-
litu celé části stěny. Její zřícení 
bylo jen otázkou krátkého času. 
Tento stav byl vyhodnocen jako 
mimořádně závažný a  ihned 
byli povoláni hasiči z Hasič-
ského záchranného sboru Jiho-
moravského kraje. Potvrdila se 
naše zkušenost, že na hasiče se 
můžeme opravdu spolehnout, 
během čtyřhodinového zásahu 
důkladně prověřili své tesařské 
schopnosti a zeď zajistili.

Ostatně podobná situace 
s horším koncem nastala už 
v roce 2010, kdy došlo ke zří-
cení stejné zdi na opačné straně 
(v uličce směrem ke „starci“).

Na místě v pátek zasahova-
lo asi 20 příslušníků tří hasič-
ských jednotek – židlochovické, 
brněnské a tišnovské.

Tesařské zajištění však není 
trvalé a je nutno zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na opra-
vu a sanaci nároží i celé stěny. 
Poté bude nutné započít práce 
na záchranu stěny.

Hasičskému záchrannému 
sboru bych chtěl touto cestou 
za jejich nasazení poděkovat. 
Přítomnosti jednotky ve městě 
si velice cením a každý den si 
uvědomuji, že jejich činnost je 
pro město nedocenitelná. 

Starosta města s hejtmanem Jihomoravského kraje / foto: Lenka Betášová

Ing. Jan Vitula
starosta města

Hasiči zajistili nestabilní zeď na ulici Komenského

Zajištění padající zdi / foto: Jan Vitula

ZŠ Židlochovice
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O Verunce a lišce Ryšce
Lukáš Klement, 2. A

V chaloupce na kraji lesa 
žila holčička, a ta se jmenovala 
Verunka. Byla moc hodná. Měla 
ráda zvířátka a všem pomáhala. 
Jednou zaťukala na dveře liška 
Ryška. Verunka pustila lišku do 
chaloupky. Ta tuze plakala, že 
ji bolí zuby. Chtěla po Verunce 
bylinkový čaj na bolest zubů. 
Verunka vzala košíček a šla do 
lesa na bylinky. Když se vrátila, 
dveře od chaloupky byly zamče-
né. Liška Verunku do chaloupky 
už nepustila. Ze světnice volala: 
„Toto je moje chaloupka a ty tu 
nemáš co dělat.“ Verunka s plá-
čem odešla za zvířecími kama-
rády a všechno jim pověděla. 
Zvířátka se tuze rozzlobila a na 
lišku vymyslela plán. Zajíček 
přišel k chaloupce a volal na liš-
ku, že u studánky někdo nechal 
vyzrálý sýr. Jak to liška uslyšela, 
tak běžela, co jí tlapky stačily. 
Zatímco liška utíkala pro sýr, 
Verunka se vrátila do chaloup-
ky a už nikdy lišce neotevřela.

Pohádka o dvou myškách
Tereza Kolářová, 2. A

V jednom lese žily dvě myš-
ky. Jedna se jmenovala Pískal-
ka a druhá Škubalka. Byly to 
největší kamarádky a hrály si 
spolu každý den. Jednou si však 
Pískalka nepřišla hrát. Škubalka 
byla velice smutná a šla svoji 
kamarádku hledat. Našla ji v je-
jím domečku, jak leží v postýl-
ce. Pískalka hekala, kašlala 
a měla velkou rýmu. Škubalka 
se rozhodla, že svoji kamarádku 
uzdraví. Běžela na paseku natr-
hat léčivé byliny a lesní včel-
ky poprosila o trošku medu. 
Z bylinek uvařila čaj, osladila ho 
medem a donesla Pískalce. Pís-
kalka horký čaj vypila a vysko-
čila z postele zdravá jako ryba. 
Pískalka Škubalce poděkovala 
a obě myšky si zase běžely hrát.

Básníci Židlochovicím

Pozvání na velikonoční Židlochovice

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Vnímání Velikonoc, které  
v dřívějších dobách s velkou váž-
ností a s tradičními zvyky proží-
vala snad každá rodina, se postu-
pem času a nástupem moderního 
zrychleného života pro někte-
ré zúžilo téměř výhradně na 
pomlázkové pondělí. Přitom pří-
prava na Velikonoce začíná už 
40 dní před nimi, s intenzitou 
pak v pašijovém – svatém týd-
nu. Právě v tomto období pro 
vás Městské kulturní středisko 
připravilo několik velikonočních 
zastavení, na které bych Vás ráda 
touto cestou pozvala.

Velikonoce v Židlochovi-
cích začnou na Květnou neděli 
20. března v Masarykově kultur-
ním domě, kde budou mít děti 
i hraví dospělí možnost vyrobit 
si anebo zakoupit již hotovou 
velikonoční dekoraci. S ukázkou 
lidového pásma tanců a písniček 
přijede v Židlochovicích oblíbe-
ný dětský soubor Rozmarýnek, 
odpoledne uzavřou mužáci ze 
Švarcavanu Nosislav. Malé děti 
určitě potěší živá zvířátka ze 
dvorků našich babiček a v kavár-
ničce paní Jany Tesařové si na své 
přijdou i mnohé mlsné jazýčky.

V úterý 22. března navečer 

bych Vás ráda pozvala do 
knihovny, kde si při šálku kávy 
budeme číst z knihy Milosla-
va Juráka Devatero vyprávění.  
Také procházka jarní zahradou 
Robertovy vily určitě zpříjemní 
pěkný prožitek ze slov židlocho-
vického rodáka a pomůže navo-
dit velikonoční náladu probou-
zejícího se života.

Na zelený čtvrtek dopoled-
ne potkáte v ulicích města děti 
z mateřské školky, které symbo-
licky za zvuků klapaček zaženou 
Jidáše a vyprovodí zvony do 
Říma. Ty pak uslyšíme naposle-
dy, až do Bílé soboty, po večerní 
mši svaté.

Na přípravě Velikonoc se 

podílí také všechna školská zaří-
zení ve městě, a už nyní chystají 
velikonoční výzdobu, která, jak 
doufáme, pro vás bude pěk-
ným překvapením. Ráda bych 
také přizvala všechny kuchařky 
i kuchaře k účasti na výstavě 
velikonočních beránků na Květ-
nou neděli v sokolovně. Upečte 
beránka, či jiné velikonoční 
pokrmy, ozdobte podle svých 
zvyklostí a pomozte nám Vaší 
ochotou ovonět atmosféru Veli-
konoc v Židlochovicích.

V případě, že se rozhodnete 
k účasti na výstavě beránků, pro-
sím, zastavte se u nás na infor-
mačním centru, popř. volejte: 
547 426 024. 

Požehnané Velikonoce 

Paweł Cebula
farář

Vážení obyvatelé města Žid-
lochovice,
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 
které si slavnostně připomínáme 
o velikonočních svátcích, zásad-
ně přesahuje lidské poznání a 
logiku. Hle, Kristus – Člověk, 
který krutě zbičovaný, trním 
korunovaný, ukřižovaný a umí-
rající na kříži vstává z mrtvých.

Nám lidem 21. století, zakot-
veným v tvrdé realitě materiál-

ního života, je docela zatěžko 
uvěřit v zázrak zmrtvýchvstání, 
jako by touha po drahém telefo-
nu Samsung Galaxy S7 a znač-
kové voňavce D&G byla schop-
na zastínit nám daleko větší 
obzory a smysl lidského živo-
ta. Je pravda, toužíme ještě po 
spoustě přátel, rodinném štěstí, 
lásce, dobrém zdraví a spokoje-
nosti, a aby se Kometě Brno líp 
dařilo.

Zmrtvýchvstalý Kristus nám 
chce ukázat daleko větší hod-
noty, kdy to, co není možné, se 
najednou možným stává, kde 

láska přemáhá nenávist a odpuš-
tění pomstu. 

Moji milí, přeji Vám ve Sva-
tém roce Božího milosrdenství, 
abyste skrze skutky Vašeho 
milosrdenství ukřižovali v sobě 
starého člověka plného sobectví 
a lhostejnosti, člověka povrchní-
ho a pochybujícího, aby mohl ve 
Vás a z Vás povstat člověk nový, 
svatý a neposkvrněný. Abychom 
uvěřili a měli život věčný. Tehdy 
očima svého srdce uvidíme živé 
a opravdové zmrtvýchvstání. 

Požehnané Velikonoce.

Velikonoční bohoslužby v naší farnosti:
Zelený čtvrtek  19.00 Židlochovice

Velký pátek       19.30 Židlochovice

Bíla sobota        20.00 Židlochovice

Neděle Zmrtvýchvstání:
7.30     Vojkovice
9.00     Židlochovice
10.30  Unkovice
18.00  Židlochovice

Pondělí velikonoční:
7.30   Vojkovice
9.00    Židlochovice
10.30   Unkovice

Veselé Velikonoce

Vám přeje redakce Zpravodaje

Děti ze základní školy 
vymýšlely pohádky pro 

miminka.
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Josef Schwarz ml.
občan Rajhradu

Několik faktografických poznámek ke knize Ozvěny věků a dní (2013)

Vážení čtenáři, 
po zralé úvaze Vám předklá-
dáme recenzi knihy Ozvěny 
věků a dní. Dějiny Židlochovic 
v letopočtech (2013). Autorem 
recenze je Josef Schwarz, absol-
vent Ústavu informačních stu-
dií a knihovnictví Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, novinář a spisovatel, 
autor pěti knih. Kromě recen-
ze nám zaslal seznam třiceti 
devíti hlavních chyb naší pub-
likace, které jsme zahrnuli do 
samostatných errat (vložený 
seznam chyb).

Seznam oprav je od nynějš-
ka vkládán do ještě neroze-
braných výtisků. Majitelé již 
zakoupených knih si seznam 
oprav mohou bezplatně 
vyzvednout na městském info-
centru. 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Při příležitosti 140. výročí 
povýšení Židlochovic na měs-
to vyšla v roce 2013 publika-
ce Ozvěny věků a dní. Dějiny 
Židlochovic v letopočtech, kte-
rou vydalo město Židlochovice 
v rozsahu 153 stran a nákladu 
600 výtisků (viz též avízo Vlasti-
mila Helmy „Nová kniha o his-
torii Židlochovic“ v č. 6/2013 
Zpravodaje). Tento kronikářsky, 
tedy chronologicky uspořádaný 
přehled svým článkem „Zamyš-
lení nad zajímavou a milovní-
ky historie potěšující knihou“ 
přivítal v č. 9/2013 Zpravodaje 
Miloslav Jurák jako „vkusnou 
informativní knihu, přinášející 
čtenáři velká množství histo-
rických poznatků“ s tím, že její 
„předností pro širší čtenářskou 
obec je i hojnost fotografií“. Kni-
ha byla zamýšlena jako „popu-
lární kvaziencyklopedie židlo-
chovické historie“ a jako taková 
bezesporu plní svůj účel. 

Všechny vážné zájemce o žid-
lochovické dějiny je však třeba 
upozornit na některé limity 
publikace (viz též kritiku Jiřího 
Smutného, který své výtky ke 

knize formuloval v článku „Žid-
lochovický sen“, BrnoŽurnál, 
10. 7. 2013, dostupné z http://
www.brnozurnal.cz/nazory-
glosy/zidlochovicky-sen). 

První a formálně nejzávaž-
nější výhrada spočívá v tom, 
že pod knihou jsou podepsáni 
Karel Vavřík, Miroslav Cvrk 
a Peter Wendsche (reprezen-
tanti na titulní straně uvedené-
ho Židlochovického vlastivěd-
ného klubu), v tiráži označení 
jako „autoři“. To je však značně 
matoucí, protože autorem vět-
šiny textu v publikaci je (s nej-
větší pravděpodobností) žid-
lochovický kronikář Antonín 
Flodr, což se čtenář dozví až 
z předmluvy ke knize (ani tady 
však nestojí, že Flodrův text 
měl být vydán už v roce 1973 
ke 100. výročí přiznání měst-
ského statutu, a chybí i další 
podrobnější textologické infor-
mace k tomuto prameni). Uve-
dené trojici by tak více slušelo 
označení „editoři“, i když k Flo-
drovým záznamům, končícím 
v roce 1965, připsala (mezně 
stručné) pokračování pro léta 

1966–2000 a vybrala obrazový 
doprovod, k němuž doplnila 
popisky.

Obrazový doprovod v rozsa-
hu asi 180 fotografií, reprodukcí 
dobových pohlednic a kreseb, 
faksimilií map, plánů a dalších 
materiálů je v mnoha ohledech 
jedinečný, trpí však jedním 
nedostatkem: nikde v knize ne-
jsou uvedeny zdroje těchto ilu-
strací. Ty by bylo vhodné uvést 
nejen z důvodů autorskopráv-
ních, ale hlavně proto, aby 
zájemce mohl získat informace 
o autorovi, jež jsou uváděny jen 
výběrově, a o místě uložení ori-
ginálu nebo prameni konkrét-
ní fotografie či ilustrace. Takto 
slouží tento obrazový doprovod 
skutečně spíše jen jako „ilustra-
ce“ než jako pramenný materiál, 
se kterým lze dále pracovat.

V popiscích obrázků se setká-
váme s některými nepřesnostmi, 
což se ovšem týká i samotného 
textu. Další naše výhrada tedy 
míří k faktografickým (a něk-
terým dalším) chybám, kte-

pokračování na straně 9 >>

Mgr. Valeria Černohlávková-Maťašová / foto: z archivu Valerie Maťašové
http://www.dsbrno.eu/index.php/umelecke-vedeni

kde právě natáčíme další řadu 
Četnických humoresek v epizod-
ních dětských rolích.“

Skřivánek přizval ke spolupráci novou sbormistryni

Skřivánku, zpívej píseň 
libou..., tak se zpívá v jedné již 
pomalu zapomenuté oblíbené 
písni. Také v pranostice o úno-
ru se praví, že skřivan musí vrz-
nout, i kdyby měl zmrznout... 
Naši Skřivánci určitě nezmrzli, 
po zimě se probouzejí, nabíra-
jí sílu, aby opět svými hlásky 
rozveselili ty, kteří je mají rádi. 
A zdá se, že jim to docela jde.

Vstoupili jsme do 39. kon-
certní sezóny, čeká nás další rok 
plný hudby, radosti i poznání. 
Skřivánci se mají na co těšit a je 
jen na Vás, vážení rodiče, čemu 
se Vaše dítě bude věnovat.

Nová sezóna s sebou přináší 
také změny, a to nejen v organi-
zaci chodu sboru, ale i v pracov-
ním obsazení. Provozní potíže 
spjaté s mým dlouhodobým 
onemocněním narušily chod 
sboru, nyní je však vše v pořád-
ku a Skřivánek má opět volný 
prostor pro svůj další růst. Ke 

Zdeňka Vrbová
Židlochovický dětský sbor Skřivánek

spolupráci byla přizvána diri-
gentka Dětského sboru Brno, 
absolventka brněnské konzer-
vatoře (klavírní hra) a JAMU – 
řízení sboru (tř. doc. J. Pančíka)

Mgr. Valeria Černohláv-
ková-Maťašová 

Je ředitelkou a zřizova-
telkou soukromé umělecké 
školy v Brně, specializující 
se na výchovu dětí k účin-
kování v operních inscena-
cích. Odpovídá za provedení 
dětských výstupů v operních 
inscenacích Národního diva-
dla v Brně představení Turan-
dot, Jana z Arcu, Mrtvé město, 
nové nastudování opery Car-
men, Bohéma, Řecké pašije 
v koprodukci s Covent Garden 
atd. Se sborem získala mnohá 
ocenění v zahraničních sou-
těžích (Rakousko, Švýcarsko, 
Kazachstán, Německo, Rusko, 
Švýcarsko, aj.).

„V Židlochovicích bych chtěla 
znovuobnovit věhlas Skřiván-
ku a zapojit děti postupně do 
hudebního života nejen v Židlo-

chovicích, ale i v Brně. Otevírám 
dveře na jeviště Národního diva-
dla Brno, České televize Brno, 

ZKOUŠKY PŘÍPRAVNÉHO SBORU SE KONAJÍ 
KAŽDOU STŘEDU V 15:30–17:30 HODIN
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Náhlá vzplanu-
tí, MORTON – Šepot vzdá-
lených míst, STEEL – Přesi-
lová hra

Romány českých autorů
HOLUB – Prostě na mě 
zapomněli, KLICPEROVÁ – 
Islamskému státu na dostřel, 
VIEWEGH – Biomanžel

Společenské romány
VAEROYVIK – Žena vlivné-
ho muže, STYRON – Vidi-
telná temnota, RODRIGUEZ 
– Kavárnička v Kábulu, 
THOMAS – My nejsme my

Historické romány
RICH – Porodní bába 
z Benátek, REHN – Vojen-
ská felčarka, FALCONER 
– Kolos

Fantasy a sci-fi romány
GROSSMAN – Mágové, 
HOWEY – Turnus, ALE-
XANDERSON – Prvorozený

Detektivní romány a thril-
lery
NESBÖ – Krev na sněhu II: 
Půlnoční slunce, SLAUGH-
TER – Krásný holky, CORN-
WELL – Prach, DÁN – Popel 
všechny zarovná

Válečné romány
RICHTER – Za tankem 
číhala smrt

Literatura faktu
CÍLEK – Útěky, MAZZEO 
– Hotel Ritz

Životopisy
POULLAIN, ZINDELOVÁ 
– Chantal: Život na laně, 
VOTÝPKA – Křižovatky 
české aristokracie, PRO-
CHÁZKA – Josef Maso-
pust (1913–2015), GIRARD 
– Madame Picasso

Poezie
ČERMÁČEK – Ohniště

Naučná literatura
JUST – Vaření pro vegany, 
LENDEROVÁ – Vše 
pro dítě!, CAIN – Ticho, 

pokračování na straně 10 >>

Dne 13. února 2016 se kona-
la ve sklepních prostorách staré 
radnice výroční členská schůze 
ZO Českého zahrádkářského 
svazu Židlochovice. Přítom-
no bylo 24 členů. Jako host se 
zúčastnil starosta města Židlo-
chovice Ing. Jan Vitula. Schůzi 
zahájil předseda organizace Jan 
Šotnar. Ve zprávě o činnosti ZO 

za rok 2015 podrobně informo-
val o právě probíhající rekon-
strukci spolkové budovy a veš-
keré činnosti za uplynulý rok.

Pokladní ZO Dagmar 
Ondrůjová přednesla zprávu 
o hospodaření a stavu financí 
za rok 2015. Za kontrolní komi-
si přednesl zprávu o provedené 
revizi hospodaření a vedení účet-
nictví Ing. Bronislav Svoboda.

V diskuzi se rozprava týkala 
hlavně připravované tradiční 
výstavy vína a plánu činnosti 
ZO na rok 2016.

Výroční schůze zahrádkářů

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlo-
chovice

O slovo požádal Ing. Jan 
Vitula, starosta města, který 
zhodnotil práci ZO. Požádal 
o spolupráci v oblasti propagace 
historického pěstování meru-
něk v našem městě a poděkoval 
ZO za její činnost.

Schůzi ukončil předseda ZO, 
který poděkoval všem za odve-
denou práci, panu starostovi za 
velmi dobrou spolupráci. Popřál 
všem hodně zdraví a pěstitel-
ských úspěchů.

ré se nacházejí i v původních 
Flodrových záznamech a které 
editoři při přípravě publikace 
přehlédli. Kniha Ozvěny věků 
a dní patří ke zdrojům, které 
budou jako pramenná základna 
informací o židlochovické his-
torii používány ještě dlouhou 
dobu (např. i žáky a studenty 
zdejších škol), proto jsme při-
pravili soupis errat, který uvá-
dí některé nejdůležitější omyly 
na pravou míru (seznam je pro 
zájemce dostupný v židlocho-
vickém informačním centru). 
Tato errata však už nemohou 
zastoupit práci, kterou editoři 
měli textu věnovat při jeho pří-
pravě k vydání. Investovalo-li se 
do kvalitního papíru, grafické 
úpravy a plnobarevného tisku, 
tím pečlivější měla být ediční 

a redakční příprava publikace. 
Frapantní překlepy (ale i další 
chyby), běžně řešitelné korekto-
rem pravopisu v textovém edi-
toru, svědčí bohužel o značných 
limitech této péče.

Poslední slabinu publikace 
spatřujeme v tom, že neob-
sahuje jmenný rejstřík, který 
by výrazně usnadnil orientaci 
v textu při hledání informa-
cí o konkrétních osobnostech 
regionální historie. Zařazená 
bibliografie obsahuje zvláště 
u některých položek pouze kusé 
údaje a nelze je tak řádně iden-
tifikovat. Snad už jen formální 
výtkou vůči vydavateli (městu 
Židlochovice) pak je, že nena-
plnil svou zákonnou povinnost 
a nedodal patřičný počet povin-
ných výtisků pověřeným insti-

tucím podle zák. č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích 
(alespoň se to tak jeví z katalogů 
odpovědných knihoven, v nichž 
záznam knihy nefiguruje).

Jinak však pro knihu Ozvěny 
věků a dní platí to, co už ve svém 
příspěvku napsal Miloslav Jurák, 
totiž že vzbuzuje „zájem o dění 
ve městě i před staletími“ a že 
vede „k žádoucí příchylnosti 
obyvatel ke slunečnému městu“. 
Onen „zájem“ a „příchylnost“ by 
nicméně v posledku měly cílit 
ke skutečně fundované a kom-
plexně zpracované historii měs-
ta Židlochovic. Příkladné vzory, 
třeba Kniha o Rajhradě z roku 
2014, existují.

Za dílčí podklady pro přípra-
vu errat děkuji Jiřímu Smutné-
mu.

Myslivecký kroužek vznikl 
pod hlavičkou Mysliveckého 
spolku Židlochovice. Po mno-
ha letech byl znovu otevřen 
kroužek pro mladé zájemce 
o tuto činnost. 

Schůzky začaly v září 2015 
v areálu ZŠ Židlochovice. Po 
úvodních setkáních jsme se 
přesunuli na mysliveckou chatu 
spolku ve Velkém hájku, kde je 
vybudováno zázemí pro činnost 
spolku. 

Scházíme se za každého poča-
sí jedenkrát týdně. 

Náplní kroužku je nauka 
o přírodě a její ochraně, přikr-
mování zvěře a nauka o mysli-
vosti. Jako osnova nám slouží 
Zápisník pro mladé myslivce 
a ochránce přírody vydaný 
Českomoravskou mysliveckou 
jednotou a Penzum myslivos-
ti. Zápisník obdržel každý člen 
kroužku a postupně si jej dopl-
ňuje a řeší zadané úkoly.

Do ledna jsme probrali okru-
hy poznávání zvěře, popis zvěře 
mysliveckou mluvou, chování 
se v přírodě v zimních měsí-
cích, bezpečnost při zacházení 
se zbraní, první pomoc při úra-
zech, rozpoznávání druhů úra-
zů, nauku o sokolnictví s ukáz-

Schůzky malých myslivců začínají krmením zvěře
kou práce sokolníka a dravců 
a nauku o zbraních a střelivu. 

Když nám to počasí dovolu-
je, proběhne na začátku schůz-
ky roznos krmení do zásypů 
a potom jdeme na chatu, kde 
si uvaříme čaj nebo kakao 
a v uvolněné atmosféře při plá-
polání ohně v krbových kam-
nech se učíme.

V dalším období nás čeká 
v kroužku opakování probra-
ných okruhů, ukázka sokolnic-
kého výcviku dravců a vycházky 
do okolí za poznáním chování 
zvěře. Zúčastníme se také akce 
„Ukliďme svět“, kterou každo-
ročně pořádá Orel Židlochovi-
ce ve spolupráci s ČSOP.

Ing. Bronislav Svoboda
vedoucí mysliveckého kroužku

Několik faktografických poznámek... Pokračování ze str. 8
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Nové knihy

SCHRÖTTER – Od 
koněspřežky po supervlaky

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
LHOTÁK – Rychle vpřed, 
SEKORA: Broučci na pouti, 
ŠPLÍCHAL – Traktor jede

Básničky a říkadla
DUDEK – Velká kniha říka-
del

Pohádky a pohádkové pří-
běhy
STANOVSKÝ – Jak chodil 
Kristuspán se svatým Petrem 
po světě, LAMPARD – Fran-
kův kouzelný fotbal 8: Frankie 
zachraňuje Vánoce

Humorné příběhy
CIPROVÁ – Deník praštěný 
ségry a šílenýho bratra, PEIR-
CE – Velkej frajer Nate je ve 
formě

Dobrodružné příběhy
PATTERSON – Lovci pokla-
dů 2.: Nebezpečí na Nilu

Fantasy romány
TONOLLO – Příběhy rodi-
ny Smrtičovy, VEBROVÁ 
– Ducháčkovic rodina aneb, 
Tajemství půlnoční mlhy, 
FIDLEROVÁ – Narozen 
o půlnoci 2: Krvavý trůn

Dívčí romány
NIVEN – Všechny malé zázra-
ky, RYŠAVÁ – Niky, DELLAI-
RA – Dopisy na konec světa, 
KINSELLA – Audrey se vrací

Cizojazyčná literatura
SLATER – Alice in Won-
derland, RYLANT – Henry 
and Mudge, WEINBERG 
– Cinderella

Naučná literatura
CHALUPA – Mistr E, 
MILLER – Tajné triky pro 
minecrafťáky, MRÁZKOVÁ 
– Smělá pěnkava zběsile pěla 
bělostnému měsíci

Eva Procházková
knihovnice

Na jedné podzimní schůzce loň-
ského roku za mnou přišly svět-
lušky (děvčata ve věku 7–11 let), 
že by strašně rády byly nějak 
prospěšné svému okolí a něko-
mu potřebnému pomohly. Tím 
naplní jednak to, že správné svět-
lušky mají lidem svítit na cestu 
a ukazovat jim směr, a také to, že 
jako skautky by měly konat dobré 
skutky a být prospěšné společnos-
ti. Hned jsem se této myšlenky 
chytil a začali jsme na oddílových 
schůzkách plánovat, jak to vše 
provedeme. Nápadů bylo mno-
ho, ale nakonec se holky samy 
rozhodly, že chtějí pomoci něko-
mu z blízkého okolí a že by rády 
pomohly nějakým dětem. Vybra-
li jsme si dětský domov LILA 
v Otnicích, kde jsou ubytovány 
děti s Downovým syndromem, 
dětskou mozkovou obrnou atd. 

Holky naplánovaly, že upečou 
perníčky, zabalí je do celofánu 
a budou je nabízet lidem na akci 
Betlémské světlo, kterou každý 
rok jako skauti v Židlochovicích 
pořádáme. Celkem se vybralo 
krásných 6.552 Kč. Kontaktova-
li jsme dětský domov a společ-
ně vybrali dárky, které jsme pro 
děti následně objednali. Jednalo 
se o větší množství barevných, 
hravých, léčivých hudebních 
nástrojů do projektu muzikote-
rapie. S podobnými nástroji mají 
v domově dobré zkušenosti, 
dětem se velmi líbí a pomáhají 
jim lépe snášet jejich onemocně-
ní. Nástroje jsou však docela dra-
hé, a tak se každý nový v domo-
vě velmi hodí. Jakmile nástroje 
dorazily, domluvili jsme termín 
návštěvy a vyrazili za dětmi do 
domova. V sobotu 13. 2. jsme už 
se zabalenými dárky zvonili na 
dveře domova, kde nás přivítaly 
usměvané paní učitelky, provedly 
nás domovem a nakonec zaved-
ly do menší tělocvičny, kde už 

Jak světlušky udělaly radost dětem z dětského domova 
LILA v Otnicích

Martin Mžíček
zástupce vůdce oddílu vlčat a svět-
lušek (Medvíďata Židlochovice)

netrpělivě čekaly děti z domova. 
Přivítali jsme se s nimi a zahrá-
li jim pár dětských písniček na 
kytary, doprovázeni světluškami 
hrajícími na flétny. Děti nám na 
oplátku ukázaly, co dovedou ony, 
a nadšeně nás doprovázely při 
hraní písniček na nově obdržené 
nástroje. V domově nám připra-
vili i pohoštění a po příjemně 
stráveném čase jsme se s dětmi 
rozloučili a vyrazili domů. I když 
do dětského domova některé 
světlušky přicházely s menšími 
obavami, co je čeká, po cestě 
domů si ještě dlouho nadše-
ně povídaly o všem, co viděly 
a zažily. Bylo poznat, že jsou na 
sebe náležitě hrdé, že ten pod-
zimní nápad opravdu dotáhly do 
konce a udělaly radost spoustě 
dětem. A my jsme hrdí na ně, 
že jdou jako správné světlušky 
a skautky příkladem! Čekám, že 
možná na příští oddílové schůz-
ce začnou plánovat nějakou další 
podobnou úžasnou akci.

www.strediskohrozen.cz

V minulém čísle Zpravoda-
je jsme zhodnotili uplynulý 
první rok fungování knihov-
ny v Robertově vile. Je zřejmé, 
že nabídka služeb se díky větší 
čtenářské ploše rozšířila, stala 
se atraktivnější a čtenáři se cítí 
v novém prostředí dobře. Jedna 
z věcí, na kterou však návštěv-
níci opakovaně poukazují, je 
nedostatečné osvětlení areálu, 
kdy hlavně v zimních měsících 
je přístupová cesta zahradou 
spíš potemnělá. Může se veřej-
nost navštěvující Robertovu 
vilu těšit na změnu v tomto 
ohledu? ptáme se Mgr. Tomáše 
Šenkyříka, místostarosty.

„Zlepšení osvětlení přístupo-
vé cesty k vile připravujeme na 
příští rok. Nedostatečnou situa-
ci kolem osvětlení samozřejmě 
vnímáme. Je to ale otázka peněz. 
Do rekonstrukce knihovny jsme 
před dvěma lety vložili 2,2 mili-
onu korun. Letos šlo z rozpočtu 

dalších 800.000 Kč na nákup 
nového kotle, protože ten starý 
patřil spíše do muzea a vypově-
děl službu. O vilu a celý areál se 
naši předchůdci během minulých 
dvaceti let bohužel příliš nesta-
rali, vše nejde napravit během 
dvou tří let...“

I přes zákaz vjezdu do areálu 
se stále najde celá řada moto-
rizovaných návštěvníků vily, 
kteří tento zákaz nerespektují 
a ohrazují se špatným stavem 
parkoviště před areálem. Při 
příjezdu se buď extrémně prá-

Zeptali jsme se... Prostředí okolí Robertovy vily

rubriku připravuje
Milena Moudrá

ší nebo je silně blátivo a přes 
velké kaluže nelze odhadnout 
hloubku výmolů v povrchu. 
Má vedení města v úmyslu 
zlepšit stav parkovací plochy 
před zdmi zahrady?

„Pozemek, na kterém se v sou-
časné době před vilou parkuje, 
město nevlastní. V tuto chvíli 
je to také plocha, jež je a bude 
velmi významně dotčena stav-
bou vlakového terminálu, která 
začne již v roce 2018. Proto není 
možné v tomto území investovat 
větší finanční prostředky.“

Parkoviště před areálem Robertovy vily / foto: Milena Moudrá
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řádková inzerce

Koupím domek se zahrádkou do 30 km od Brna. Opravy neva-
dí. Tel.: 604 522 895

Koupím ihned větší byt v Židlochovicích. Spěchá. Tel.: 607 496 
359.

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
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Světlušky / foto: Martin Mžíček 

Šibřinky 2016 / foto: Tom Michna Photography

Studenti gymnázia tančí polonézu / foto: Miroslav Gergel

Sesutá zeď pod zvonicí / foto: Lenka Betášová

Skřivánci na zkoušce s novou sbormystryní / foto: Lenka Betášová

Výhonci na Hromnice / foto: Světlana Zapadlová

Dětský turnaj v bowlingu / foto: Jana Bělohlávková

Ing. arch. Pavel Jura a Ing. Jan Vitula při prezentaci návrhů / foto: Milena Moudrá
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Kulturní kalendář – březen 2016
6.–28. 3. | „HLEDEJTE BOHA, DOKUD JE K NALEZENÍ, VOLEJTE 
K NĚMU, DOKUD BLÍZKO JE“
Neprodejní výstava obrazů Marie Komosné. Vernisáž výstavy proběhne 
v neděli 6. března od 15:00 do 16:30 hodin. 
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna

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

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

13. 3., 10:15 | VYNÁŠENÍ MORANY
Před kostelem Moranu společně dozdobíme a vyrazíme ulicí Havlíčkovou 
k lávce přes řeku, kde se rozloučíme se zimou. Hlučné nástroje a řehtačky 
s sebou!
pořádá:  Mateřské centrum Robátko a Výhonek, z. s.
místo:  od židlochovického kostela k lávce
info:  www.spolekvyhonek.cz

16. 3., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Přijďte se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá o nově zaváděném systému 
nakládání s odpady nebo o čemkoli jiném.
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

17. 3., 15:00 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
pořádá:  Mateřské Centrum Robátko
místo:  Robertova vila, Židlochovice
přihlášky:  andrea.jerabkova@email.cz, 737 388 726

17. 3., 18:00-20:00 | HOMEOPATIE A DĚTI
pořádá:  Mateřské Centrum Robátko
místo:  Robertova vila, Židlochovice
přihlášky:  Andrea Stejskalová – astejska@seznam.cz
vstupné:  dobrovolné

19. 3., 9:00 | FLORBALOVÝ TURNAJ PRO DĚTI 
Pro dívčí a chlapecké týmy (i smíšené), kategorie prima – kvarta (šestá–
devátá třída ZŠ), tým: brankář + 3 hráči v poli + náhradníci. 
pořádá:  Komise sportu
místo:  Sokolovna Židlochovice
přihlášky:  Tomáš Dratva, tel.: 776 108 312

19. 3., 14:00–17.00 | BAZÁREK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Poplatek pro prodávající je 50 Kč, rezervace: astejska@seznam.cz. Kapacita 
pro prodávající omezena!
pořádá:  Mateřské Centrum Robátko
místo:  Robertova vila, Židlochovice

20. 3., 10:00 | ZAHÁJENÍ 7. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY – 
1. HRACÍ DEN
Dejte dohromady min. tříčlenné družstvo a přijďte si zasoutěžit. 
Další termíny: 3.4. a 17. 4. 
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
info:  tel. 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz nebo 
 osobně ve fitness

20. 3.–28. 3. | VELIKONOCE V ŽIDLOCHOVICÍCH
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Židlochovice

20. 3., 17:00 | ULICEMI ŽIDLOCHOVIC
Beseda o zajímavostech našeho města, vypráví Karel Vavřík.
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice a Židlochovický vlastivědný klub
místo:  Masarykův kulturní dům
vstup:  volný

28. 3., 15:00–16:00 | ROUTE 66
Výprava po matce všech cest – napříč Amerikou na legendárních motocy-
klech Harley-Davidson.
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna
vypráví:  cestovatelé z klubu Holy Eagles

30. 3.,17:00 | VIOLONCELLOVÝ RECITÁL STUDENTA 4. ROČNÍKU 
BRNĚNSKÉ KONZERVATOŘE – MATĚJE KOVANDY
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  sál ZUŠ Židlochovice, Robertova vila

PŘIPRAVUJEME:
9. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT 
Již 24. ročník mezinárodní kampaně, ve které dobrovolníci na celém světě 
organizují úklid svého okolí. Vhodný oděv a dobrou náladu s sebou.
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice, Kynologický klub
 Židlochovice ve spolupráci s ČSOP
místo:  sraz na parkovišti u budovy městského úřadu

10. 4., 17:00 | VALNÁ HROMADA T. J. SOKOLA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

14. 4., 19:00 | DIVADLO: W. SHAKESPEARE – KRÁL LEAR
Titulní role: Bolek Polívka. Dopravu autobusem hradí město Židlochovice.
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Městské divadlo Brno
cena:  420 Kč, studenti, důchodci, děti: 282 Kč
rezervace: do 14. 3. v informačním centru Židlochovice, 
 Masarykova 100, tel: 547 426 015

Oznamujeme občanům, že na infocentru v Židlochovicích 
budou od března k dostání VELIKONOČNÍ POHLEDY.

7. 3. 1850
výročí narození T. G. Masaryka – čestného občana Židlochovic




