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Na křižovatce u mostu pro-
bíhají výkopové práce, jedná 
se o havarijní stav?

V současné době svazek 
Vodovody a kanalizace Židlo-
chovicko staví nový úsek kana-
lizace, který má za úkol připojit 
areál hasičské zbrojnice a při-
lehlé nemovitosti.

Město k tomu přidalo výstav-
bu nové přípojky hasičského 
areálu, tak aby na sebe obě akce 
navazovaly. Na výstavbu přípoj-
ky bude použita dotace JMK, 
kterou musíme dokončit do 
30. 6. 2016. 

Jan Vitula: Hasíme i to, co nás nepálí…
Nová přípojka signalizuje 

nějaké další úpravy hasičské-
ho areálu?

Naše původní snaha o zacho-
vání činnosti jednotky profesio-
nálních hasičů v Židlochovicích 
byla loni korunována příslibem 
krajského ředitelství HZS o setr-
vání jednotky v našem městě. 
Nezůstalo ale jenom při tom. 
Krajské vedení HZS o naše měs-
to postupně zvyšovalo svůj zájem 
do takové míry, že dnes vedeme 
debatu o umístění okresního 
ředitelství HZS do areálu našeho 
záchranného sboru. 

Okresní ředitelství, to zní 
hezky. Dotkne se to nějak 
i dobrovolných hasičů?

Nepřímo. Ve vazbě na před-

pokládaný rozvoj stanice jsme 
zažádali na počátku letošní-
ho roku o dotaci na rozsáhlou 
rekonstrukci stávající budovy 
Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Žádost je v rozsahu 
necelých deseti miliónů korun 
a za zmínku možná stojí, že se ji 
podařilo celou, včetně projektové 
dokumentace, připravit za nece-
lý jeden měsíc. Žádost byla silně 
podpořena krajským ředitel-
stvím HZS, což významně zvýši-
lo její šanci na úspěch. Pokud na 
tuto akci obdržíme prostředky, 
dá se očekávat, že výstavba začne 
na podzim tohoto roku a dokon-
čená bude nejpozději v polovině 
roku příštího.

Jak rekonstrukce ovlivní pro-

storové uspořádání areálu?
Zpracovaná studie předpo-

kládá rekonstrukci stávajících 
prostor tak, aby do budoucna 
sloužily jednotce dobrovolných 
hasičů. V prostoru, kde se dnes 
nalézají rodinné domy, předpo-
kládáme výstavbu nové budo-
vy, která by měla do budoucna 
sloužit jednotce profesionálních 
hasičů a také jako sídlo okres-
ního ředitelství. Vidíme v tom 
záruku trvalého umístění jed-
notky HZS v Židlochovicích. 
Podmínkou je samozřejmě zís-
kání tří nemovitostí, nacháze-
jících se v uvedeném prostoru, 
z nichž dvě již město k dnešní-
mu dni vlastní. 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediání komise

pokračování na straně 2 >>

Velikonoce v Židlochovicích / foto: Petr Francán

Velikonoce 2016 v Židlochovicích
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Městská policie upozorňuje občany 

INFORMACE 
Městská policie Židlocho-

vice nabízí občanům možnost 
vyzvednout si další samolepky, 
které upozorňují na problematiku 
podomního prodeje, a dále jsou 
pro občany k dispozici samolep-
ky týkající se bezpečnosti občanů 
a zabezpečení bytu. Tyto samo-
lepky je možné si vyzvednout na 
služebně městské policie na ulici 
Komenského, na podatelně MěÚ 
na ulici Nádražní a v kanceláři 
DPS na ulici Masarykova.

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

UPOZORNĚNÍ 
Městská policie Židlochovi-

ce upozorňuje občany, že veš-
la v platnost novela zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, a to 
v ustanovení § 53 odst. 9: 

„Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po 
krajnici nebo po okraji vozov-
ky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen 
mít na sobě prvky z reflexního 
materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komuni-
kacích.“

Má plánovaná rekonstrukce 
další dopady na město?

Pro město je to určitě výhod-
né, protože to znamená zvýšení 
zaměstnanosti o cca 25 pra-
covních míst a v neposlední 

řadě i stabilní pozici jednotky 
HZS v Židlochovicích. Obča-
né jistě zaregistrovali, že jen za 
poslední měsíc hasiči dvakrát 
zasahovali jednak při hroutící 
se zdi na Komenského, jednak 

při vytopení základní školy na 
Tyršové ulici. Jsem velmi rád, 
že se podařilo jak s okresním, 
tak s krajským ředitelstvím 
navázat mimořádně dobré vzta-
hy. Je to ale podle mého názoru 

jen přirozený důsledek skuteč-
nosti, že občané Židlochovic si 
dlouhodobě váží profesionality 
příslušníků HZS, kteří na území 
našeho města působí. 

Úprava polních cest v lokalitě Výhon

Během zimních měsíců se 
podařilo udělat kus práce na 
zlepšení sjízdnosti polních cest 
v lokalitě Výhon. V první řadě 
byly provedeny ořezy dřevin 
v průjezdném profilu cest. Pra-
covníci technické čety města ve 
spolupráci se zahradnickou fir-
mou ořezali a podrtili dřeviny 
v mnoha úsecích, některé úseky 
byly před zásahem zcela neprů-
jezdné. Celkem bylo v tomto 
období takto ošetřeno 9,3 km 
cest. Dřevěná štěpka bude využi-
ta na mulčování nových výsadeb.

Současně s ořezy dřevin pro-
bíhá i zpevňování polních cest 
betonovo-cihelným recyklátem, 
který město získalo z podzim-
ní demolice posledních nevy-
užitých budov bývalého židlo-
chovického cukrovaru. Bohužel 
tyto práce postupují pomaleji, 
než bychom si přáli, a to přede-

Ing. Martin Dratva
odbor investic a míst. hospodářství

vším kvůli nepříznivému počasí. 
Letos v zimě bylo jen velmi málo 
dní, kdy by byly cesty zamrzlé 
nebo suché. Navíc velmi často 
záhy po úpravě někdo za nepří-
znivých vlhkostních podmínek 
cestu zničí jízdou těžkým terén-
ním vozidlem nebo traktorem. 
Apelujeme proto na všechny 

uživatele polních cest na Výho-
ně, aby nepoužívali za mokra ty 
úseky cest, které nejsou dosta-
tečně zpevněné a hrozí u nich 
vytvoření hlubokých kolejí. 

Dalším krokem ke zlepšení 
stavu cest na Výhoně je postup-
ná instalace příčných ocelových 
svodnic, které odvádějí vodu 

mimo cesty a zmírňují tak vodní 
erozi. Za posledních několik let 
jich bylo zatím instalováno cel-
kem 22 kusů.

Výše popsaná opatření a řád-
nou údržbu polních cest máme 
v plánu provádět i nadále v rám-
ci finančních možností města.

Cesta od Malého hájku k trati Vinohrádky byla brzy po úpravě zničena / foto: Martin Dratva

Vážení spoluobčané,
tentokrát se na Vás budu těšit při setkání u šálku čaje ve čtvrtek 21. 4. 2016 v 18:00 hod v Restauraci Za komínem. Rád bych Vám 
představil možnosti energetických úspor ve Vašich nemovitostech z hlediska materiálu a stavebních úprav, diskutovat bychom mohli 
o alternativních zdrojích energie či programu Zelená úsporám. Přítomni budou odborníci na tuto problematiku Ing. Radim Kolář, 
Ph.D. a Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D. z VUT v Brně, fakulty stavební, kteří Vás současně seznámí i s některými riziky zateplení. 

Ing. Jan Vitula, starosta města
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení ZM 24. 2. 
2016
ZM rozhodlo:

prodat část pozemku p. č. 
KN 554 o výměře cca 158 m2 
(přesná výměra pozemku 
bude stanovena oddělují-
cím geometrickým plánem) 
v k. ú. Židlochovice firmě 
Draft Inc. s. r. o., Spod-
ní 674/10, 625 00 Brno-
Bohunice, IČ: 63483009, 
za navrženou kupní cenu 
100 Kč/m2, s podmínkou, že 



na předmětné části pozemku 
bude vybudováno veřejnosti 
přístupné parkoviště a pří-
jezd do areálu firmy a takto 
bude i pozemek užíván. Jed-
ná se o pozemek vedle areá-
lu firmy Draft u fotbalového 
hřiště v Židlochovicích.

ZM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 1 rozpočtu pro rok 2016.
aktualizaci Směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.

ZM vyhlašuje:
dotační program „Podpora 
základních činností v oblasti 
poskytování registrovaných 







sociálních služeb občanům 
města Židlochovice a obča-
nům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2016“.
dotační program na podporu 
zájmových činností ve městě 
Židlochovice pro rok 2016.

ZM projednalo a vydává:
dle § 6 odst. (5) písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpi-
sů (stavební zákon), změnu 
č. VIII Územního plánu měs-
ta Židlochovice jako opatření 
obecné povahy č. j. 1/2016. 

Výběr z usnesení RM 26. 2. 
2016





JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

RM schvaluje:
podání žádosti o dotaci na 
přístavbu požární zbrojnice 
SDH Židlochovice do pro-
gramu Ministerstva vnitra 
ČR „Dotace pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů“.
rozpočtové opatření č. 2 roz-
počtu pro rok 2016.

RM souhlasí:
se zřízením pracovní pozi-
ce pracovník technické 
čety města Židlochovice od 
7. 4. 2016.

RM vykonala:
pochůzku k narušené zdi na 
ulici Komenského.









Třídíme správně?

Jak jsme Vás již informovali 
v minulých číslech Zpravoda-
je, Židlochovice se rozhodly 
v maximální možné míře snížit 
množství směsného komu-
nálního odpadu, který vzniká 
v jednotlivých domácnostech. 
Do budoucna bude směsný 
komunální odpad velmi drahou 
záležitostí, se kterou se budou 
muset obce a města vypořádat. 
Čím více ho bude, tím to bude 
dražší a tím více budou muset 
občané zaplatit na místním 
poplatku za odpady. Protože 

Židlochovice nechtějí jít cestou 
zvyšování poplatků, musí proto 
hledat jiné cesty k udržitelnému 
systému nakládání s odpady. 

Cestou, jak snížit množství 
směsného komunálního odpa-
du, je zvýšit míru třídění. Často 
se v černých popelnicích vysky-
tují odpady, které lze beze-
zbytku opět recyklovat nebo 
zpracovat například komposto-
váním. Abychom dokázali, že 
obsah černých popelnic často 
tvoří využitelné odpady, pro-
vedli jsme na sběrném dvoře 
analýzu směsného komunální-
ho odpadu přímo z Židlocho-
vic. Jak taková analýza probí-
há? Jednoduše… Na sběrný 

dvůr jsme svezli obsah černých 
popelnic z několika domácnos-
tí, které zatím nejsou zapojeny 
do projektu Čisté Židlochovice 
a nemají nádoby nebo pytle na 
papír, plast a bioodpad, a tuto 
hromadu odpadu jsme ručně 
přebrali a vytřídili z ní využitel-
né složky odpadu. Šlo o odpad, 
který dané domácnosti vypro-
dukovaly za 14 dní. A jak to celé 
dopadlo? Více než 50 % objemu 
240litrové popelnice tvořil plast, 
asi 10 % papír a 3 % sklo. Všech-
ny tyto složky směsného komu-
nálního odpadu lze recyklovat 
a dále využít. Za tyto odpady 
pak také město dostane zapla-
ceno od EKO-KOMu. Mohli 

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

jsme vidět i pytel označený jako 
„směsný komunální odpad“, 
který tvořil asi 35–40 % obje-
mu černé popelnice. Ale pozor, 
v tomto odpadu byl ještě biolo-
gicky rozložitelný odpad, který 
by měl skončit buď na kompos-
tu, nebo v hnědé popelnici na 
bioodpad. Pouze 8 % z objemu 
černé popelnice je odpad, který 
se již opravdu využít nedá a je 
nutné ho spálit nebo uložit na 
skládku.

Proto prosíme, TŘIĎTE 
ODPAD, MÁ TO SMYSL! 
Zapojte se do projektu Čisté 
Židlochovice, požádejte zdar-

Budoucnost lávky přes Farský potok

V prosincovém čísle Zpra-
vodaje jsme Vás informovali 
o velmi špatném stavu lávky 
přes Farský potok. Vzhledem 
k tomu, že lávka nebyla nikdy 
ani povolena, plánovali jsme 
její odstranění. Přístup do ulice 
Nad Farou z ulice Legionářská 
měl být zajištěn přes historický 
mostek vedoucí k faře. S tímto 
řešením nesouhlasili někteří 
obyvatelé ulice Nad Farou a své 

připomínky vyjádřili společným 
dopisem. Rada města se situ-
ací zabývala na svém 27. a 28. 
jednání, kdy se radní vypravili 
k lávce na pochůzku. Stav lávky 
rada shledala jako mimořádně 
špatný. Na místě jsme se před-
běžně na zrušení lávky shod-
li a rozhodli připravit projekt 
rekonstrukce chodníku a zábra-
dlí podél farské zdi, aby zde byla  
zajištěna větší bezpečnost pro 
pěší. Rozhodnutí však vyvolalo 
další nesouhlas obyvatelů ulic 
Legionářská a Nad Farou, ten-
tokrát se jich k nesouhlasnému 

dopisu připojilo podstatně více.
S obyvateli předmětných 

ulic jsem se tedy na místě sešel 
k diskusi. Účastí i argumenty 
jsem byl překvapen, lávka byla 
před uzavřením hojně využívá-
na a cesta podél farské zdi příliš 
oblíbená není. A ani její pláno-
vaná rekonstrukce by pravděpo-
dobně k její větší oblibě nepři-
spěla. Současně se objevily i 
některé informace, které nás při 
prvotním posuzování nenapad-
ly. Například riziko střetu chod-
ců s automobily vyjíždějícími 
z fary. Obyvatelé mě nakonec 

Ing. Jan Vitula
starosta města

přesvědčili o tom, že osud lávky 
zatím zpečetěn není a rada se 
jím bude ještě zabývat. 

Vážení spoluobčané, doufám, 
že Vás tento příklad přesvědčí 
o tom, že jsem příznivce disku-
sí a jednání. Názor občanů mě 
zajímá a i z tohoto důvodu pořá-
dám pravidelná setkání s obča-
ny při šálku čaje. Neváhejte pro-
to přijít a zeptat se na cokoliv, 
předem avizované téma je pou-
ze jedna z možností, o čem vést 
dialog. Rád si vyslechnu Vaše 
názory ze všech oblastí života 
našeho města. 

pokračování na straně 4 >>
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Škola podporuje umělecké nadání svých žáků

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V RÁMCI TÝDNE VÝTVARNÉ 
KULTURY

Už sedmým rokem pořádá Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity výtvarnou a kulturní akci velkého rozsahu nazvanou 
Týden výtvarné kultury. V rámci této události je vyhlášena i soutěž 
pro žáky základních a středních škol. Letošním tématem byl SVĚT 
VĚT – propojení textu a obrazu. I tento rok jsme se soutěže zúčast-
nili s pracemi žáků druhého stupně. Vybraná soutěžní díla budou 
vystavena od 14. do 24. 3. v Moravské galerii v Místodržitelském 
paláci v Brně. Jsme rádi, že se naši žáci zamysleli nad daným téma-
tem a kreativně jej zpracovali. 

Mgr. Lucie Kupková
vyučující výtvarné výchovy

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 10. 3. proběhla na 1. stupni recitační soutěž v rámci 

ÚMS. Zúčastnilo se celkem 81 dětí z těchto škol: Židlochovice, Hru-
šovany, Blučina, Holasice, Syrovice, Přísnotice, Unkovice. Ve školách 
nejdříve proběhla třídní kola. Z nich byli vybráni z každého ročníku 
tři žáci, kteří se soutěže zúčastnili. Slyšeli jsme plno pěkných básni-
ček. Každý recitátor si odnesl malý dáreček a pochvalu. Také byla 
vyhodnocena první tři místa v každé kategorii. Děti ukázaly velmi 
kvalitní výkony a pro paní učitelky bylo rozhodování nesnadné. 

(Pozn. red.: Kompletní výsledky byly zveřejněny ve vysílání kabelové 
televize, k nahlédnutí rovněž na webových stránkách školy.)

Mgr. Pavlína Srncová

ZŠ Židlochovice

Soutěžní práce Amálie Leciánové, 6. B / foto: archiv ZŠ Židlochovice 

ma o nádoby na tříděné odpady 
nebo pytle. Jako příjemný bonus 
dostanete ještě finanční úlevu 
100 Kč na místním poplatku za 
odpad.

Abychom třídění ještě více 

podpořili, doobjednali jsme pro 
Vás tašky na pohodlné třídění 
v domácnosti. Tyto tašky jsme 
již v minulých letech rozdáva-
li, ale pokud je ještě nemáte, 
můžete si je vyzvednout během 

úředních hodin v kanceláři Ing. 
Kafkové, Masarykova 100, nebo 
Ing. Svobodové, Nádražní 750.

Bližší informace i možnost 
zapojení se do projektu Čisté 
Židlochovice Vám poskytne 

Barbora Svobodová na e-mailu 
barbora.svobodova@zidlocho-
vice.cz, na telefonu 547 428 765 
nebo osobně v budově městské-
ho úřadu Nádražní 750.

Třídíme správně?      Pokračování ze strany 3

Plánovaná oprava komunikace Komenského

Ing. Jan Vitula
starosta města

Komunikace na Komenské-
ho ulici je ve velice špatném 
stavu již několik let. Město plá-
nuje její opravu již celou řadu 
let. Rád bych se s Vámi podělil 
o problémy, které jsou s touto 
stavbou  spojeny. Začněme těmi 
majetkovými. Pozemek pod 
celou komunikací nepatří měs-
tu, ale je ve vlastnictví státu a 
jeho správu má na starosti Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Již před mnoha 
lety jsme zažádali o jeho pře-
vod, ale bohužel nebyl dodnes 
na město převeden. Převod se 

pokoušíme urychlit a snad se to 
v letošním roce zdaří. S rekon-
strukcí této ulice úzce souvisí i 
plánovaná výstavba propojky 
k hlavní silnici naproti kostela 
v místě bývalého areálu Správy 
a údržby silnic. Letos v lednu 
jsme od státu pozemek vykou-
pili a nic tak nebrání výstavbě 
této mimořádně důležité spoj-
nice mezi Komenského a hlavní 
silnicí. Snad jen to, že musíme 
nalézt nový prostor pro umístě-
ní technického zázemí městské 
čety. Vybudování této propoj-
ky výrazně sníží dopravu přes 
náměstí a umožní také jedno-
dušší organizaci dopravy právě 
při rekonstrukci zmiňované 
ulice.

Co se týče technických pro-
blémů, je Komenského snad 
nejsložitější záležitostí v Žid-
lochovicích. Obzvláště stou-
pání od restaurace U Kafků 
je mimořádně komplikovaný 
úsek. Opěrná zeď podél cesty je 
ve velmi špatném stavu. Zadali 
jsme proto projekt na její rekon-
strukci. I parkování v této části 
je velmi složité. V současné době 
parkující automobily kompliku-
jí dopravu projíždějícím řidi-
čům a činí tak tento úsek velmi 
nepřehledným. Podařilo se nám 
nalézt řešení v podobě parková-
ní ve dvoře domu č.p. 52 (ved-
le nově postaveného bytového 
domu), kde je dostatek prosto-
ru na umístění vozidel všech 

domácností z této oblasti. 
Projektová dokumentace je 

rozdělena do sedmi částí, které 
odpovídají jednotlivým etapám 
realizace. Letos předpokládáme 
dokončení projektové doku-
mentace pro první etapu. Těmi 
jsou propojka Komenského a 
hlavní silnice. Vzhledem k roz-
sahu akce se jedná jen u této eta-
py o stovky tisíc korun. 

Na závěr bych snad jen zmí-
nil, že odhadované náklady na 
tuto stavbu (včetně propojky na 
hlavní silnici) jsou něco přes 40 
milionů korun a rádi bychom 
začali s opravami v tomto voleb-
ním období.
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RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka školní 
družiny

Letní pirátská plavba

Základní škola Židlochovice 
i letos pořádá letní příměstský 
tábor pro všechny děti, kte-
ré se chtějí stát piráty. Tábor 
proběhne, tak jako každý rok, 
v přilehlém areálu základní 

školy na Tyršově  ulici, pod-
nikneme také celou řadu zají-
mavých výletů po okolí. 

Ocitneme se ve středově-
ku, kdy moře brázdily pirátské 
koráby s černou vlajkou, lebkou 
a zkříženými hnáty. Piráti žili 
podle svých zákonů a pravidel. 
Pirátské posádky poplují se svý-
mi koráby a budou plnit mnoho 
dobrodružných úkolů, za které 

Tábor proběhne o letních prázdninách od 15. do 19. srpna pro 
děti ve věku 7–11 let. Přihlášky vč. dalších informací naleznete 
na webových stránkách naší školy v oddíle „Základní škola“ 
v sekci „Formuláře ke stažení“. Závazné přihlášky nejpozději 
do konce dubna 2016 k odevzdání v kanceláři školy, ve školní 

družině nebo u třídního učitele. 

Gymnázium Židlochovice

Rekordní zájem o studium na gymnáziu: Přijatý bude každý třetí

K 15. březnu 2016 se ke stu-
diu do primy 2016/2017 na 
Gymnáziu Židlochovice při-
hlásilo celkem 113 uchazečů 
– žáků pátých tříd základních 
škol. Je to nejvíce v historii ško-
ly. Mezi přihlášenými je 46 dí-
vek a 67 chlapců. Gymnázium 
Židlochovice se letos poprvé 
zúčastní jednotných státních 
přijímacích zkoušek. Ty se 
uskuteční v pondělí 18. dubna 
2016. Podle výsledku přijíma-
cích zkoušek a prospěchu na 
základní škole bude přijato 
30 nejúspěšnějších uchazečů.

Žáci si mohli podat přihláš-

ku na dvě školy. Naši školu si na 
první místo dalo 97 uchazečů, 
na druhé místo pak zbývajících 
16 uchazečů. Pořadí na při-
hlášce letos rozhoduje o tom, 
kde bude žák jednotné testy 
fyzicky vykonávat. Výsledky 
přijímacích zkoušek se však 
započítávají na obě školy. 
Z celkových 113 přihlášených 
se 58 uchazečů na druhou ško-
lu již nikam nehlásí, 55 využilo 
možnosti dát přihlášku také na 
druhé gymnázium. O kvalitě 
uchazečů svědčí skutečnost, že 
samé jedničky mělo z přihláše-
ných na posledním vysvědčení 
celkem 64 žáků. 

Židlochovice 22
Hrušovany u Brna 13

Blučina 9
Rajhrad 7
Syrovice 7

Vojkovice 6
Vranovice 6
Modřice 5

Ivaň 3
Brno 3

Žabčice 3
Nosislav 3

Pohořelice 2
Rajhradice 2
Ořechov 2

Branišovice 2

Sobotovice 2
Medlov 1
Žatčany 1

Unkovice 1
Nebovidy 1
Želešice 1

Malešovice 1
Holasice 1
Hajany 1

Pasohlávky 1
Velké Němčice 1

Šitbořice 1
Újez u Brna 1

Nová ves 1
Telnice 1

Přehled počtu uchazečů podle trvalého bydliště

budou získávat pirátské zlaťáky, 
které si odnesou domů. Posád-
ky čeká pětidenní dobrodružná 

cesta a honba za zlatým pokla-
dem. Kapitáni pirátů se už dnes 
těší na své pirátské posádky. 

Nespadni do dluhové pasti

V tomto školním roce jsme se 
ve škole pustili do rozsáhlého 
projektu v rámci výuky finanční 
gramotnosti s názvem Nespad-
ni do dluhové pasti. Hlavním 
cílem programu je prevence 
rizikového finančního chování, 
špatného zacházení s penězi 
nebo upadnutí do dluhů. Oslo-
vili jsme společnost Umím se 
prosadit, která nabídla diferen-
covaný program pro všechny 
žáky naší školy. Celý program 
je koncipovaný jako zážitkový, 
nejdříve probíhá nácvik cho-
vání, následuje hra a nakonec 
interakce. Na prvním stupni má 
každá třída jednu hodinu této 
interaktivní výuky, na druhém 

Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

stupni je to celých 5 hodin, kdy 
se střídá teorie s praxí. V čás-
ti programu Kup si sen se děti 
seznámí s tím, kolik úsilí a času 
nás stojí, než si můžeme pořídit 
vysněnou věc, jaké cesty jsou 
správné a jaké rizikové. Násle-
duje část Bankovní a neban-
kovní půjčky, kde se žáci dozví, 
co obnáší půjčka od kamarádů, 
nacvičují odmítnutí různých 
finančních nabídek, odmítnutí 
nevýhodné koupě a uzavření 
obchodu na ulici. V poslední 
části programu hrají žáci stolní 
hru, která ukazuje různé životní 
situace z pohledu živitele rodi-
ny. Pod vedením zkušených 
lektorů z praxe se děti dovědě-
ly mnoho nového, vyslechly si 
různé příběhy a kauzy z oprav-
dového života a jejich reálná 
řešení. Celý program se pěk-

ně propojil s výukou finanční 
gramotnosti, která v naší škole 
probíhá v předmětech občan-
ská výchova, člověk a svět prá-

ce a domácnost. Reakce dětí na 
tento program jsou pozitivní, 
reakce lektorů na naše děti jsou 
velmi pochvalné. 

Žáci 8. ročníku / foto: archiv ZŠ Židlochovice 
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Uprostřed výherce výstavy vín Ing. Tomáš Blumajer / foto: Milena Moudrá

Letos se budeme těšit z chuťově krásných a zajímavých vín

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlo-
chovice

Dne 12. března 2016 uspořá-
dala v Masarykově kulturním 
domě ZO ČZS společně s měs-
tem Židlochovice tradiční výsta-
vu vín místních a regionálních 
vinařů.

Výstava byla doplněna o pre-
zentaci profesionálních vinařů 
z Moravy, Rakouska a Německa, 
která se konala ve druhém sále 
na 21 stáncích.

Vystaveno bylo celkem 
536 vzorků, z toho 344 bílých, 
167 červených a 25 rosé.

Hodnocení dvacetistupňovou 
soustavou se konalo v sobotu 
5. března 48 degustátory, pod 
dohledem odborné komise ve 
složení: Václav Hans, Ing. Ivana 
Flajšingerová a Ing. Libor Klein. 

Nejlépe hodnocená vína 
– šampioni výstavy:

Víno bílé mladé – Moravský 
muškát, P. S. Vinařství Válka 
Karel, Nosislav – 19,3 bodu.

Víno bílé starší – Rulandské 
šedé, r. 2013 VH, Flodr Franti-
šek, Žabčice – 19,2 bodu.

Víno červené mladé – Nero-
net, P. S., Hercog Petr, Hustope-
če – 19,2 bodu.

Víno červené starší – Dorn-
felder, r. 2013, Flodr Zdeněk, 
Žabčice 19,2 bodu.

Nejlepší kolekce domácího 
vinaře (minimálně 4 vzorky):

Ing. Blumajer Tomáš, Židlo-
chovice (16 vzorků), průměr ze 
4 nejlepších: 19,025 bodu.

Výstavy se zúčastnilo více než 
600 návštěvníků, včetně hostů 
z partnerského města Grosskrut 
z Dolního Rakouska.

V odpoledních hodinách 
vyhrávala cimbálová muzika 

Ponava s primášem Ivo Farka-
šem.

Občerstvení pro návštěvníky 
připravil pan Miroslav Klváň se 
svým kolektivem.

Po neslavném ročníku 2014 
jsou vína z loňské sklizně krás-
ná a chuťově velmi zajímavá.

Výbor ZO ČZS děkuje všem 

vinařům za poskytnuté vzorky, 
profesionálům za účast a všem, 
kteří se na přípravě a průběhu 
výstavy nějakým způsobem 
podíleli. Městu Židlochovice 
děkujeme za spolupráci a všem 
sponzorům za jejich podporu. 

Mladé žačky badmintonu / foto: Stanislava Gergelová

Stanislava Gergelová 
za rodiče dětí

Naše nejmladší badmintonistky slaví sportovní úspěchy 

V sobotu 20. února se sedm 
dětí badmintonového oddí-
lu zúčastnilo turnaje GP C 
v kategorii U13 v nově otevře-
né hale v areálu Zetoru Brno. 
Jednalo se o postupový turnaj 
na GP A v Aši, kam se podaři-
lo probojovat Tereze Durmiši, 

byla druhá ve dvouhře, a také 
Nikole Giňové, která spolu 
s Terkou zvítězila ve čtyřhře. 
Bronzového umístění dosáhla 
hned dvakrát Barbora Nejed-
líková, a to ve smíšené čtyřhře 
s přiděleným partnerem Vojtě-
chem Čupou a v dívčí čtyřhře 
s Monikou Ivičičovou.

Zúčastnili jsme se bodování vín ve spřáteleném Grosskrutu
Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Pracovnice informačního cen-
tra, společně se zastupiteli, byly 
16. března přizvány na bodová-
ní vín do rakouského městečka 
Grosskrut, které spadá do zná-
mé vinařské oblasti Weinviertel. 
Nejlepší mladé víno, vybrané od 
místní komunity profesionál-
ních vinařů, ochutnávalo sedm 
nejlepších degustátorů pozva-
ných z různých částí regionu 
Dolního Rakouska a příležitost 
i čest měla také naše delega-
ce, jejíž hodnocení bylo bráno 
pouze jako srovnávací výsledek. 
K degustaci bylo podáno osm 

vzorků veltlínského zeleného, 
které je pro tento kraj typické 
s lehce pepřovou příchutí, a čty-
ři vzorky vína červeného. Degu-
státoři mají pro snazší orientaci 
k dispozici tzv. nultý obodovaný 
vzorek bílého vína, který usnad-
ní hodnocení. Boduje se pětibo-
dovou stupnicí od pěti do jedné, 
kdy pět je nejlepší výsledek. 
Vyhodnocení pak bylo ozná-
meno po ukončení degustace 
v přilehlém sále místního hote-
lu Grosskruter Hof do jedné 
hodiny. Jak samotná degustace, 
tak oznámení vítěze pro rok 
2016 bylo pro nás neopakova-
telným zážitkem. V místnosti 
uzavřené veřejnosti, důkladně 
připravené pro degustaci, kde 

probíhalo bodování, naléval 
víno také osobně sám starosta 
Thomas Schweng. Nervozita 
přítomných a ticho v místnosti 
vypovídalo o důležitosti maxi-
málního soustředění. V jiném 
sále plném usedlíků, zástupců 
města a profesionálních vinařů 
se netrpělivě čekalo na výsle-
dek, který přítomným po ukon-
čení a krátké přestávce ozná-
mil radní Erich Vodicka, jehož 
předci pochází ze Židlochovic. 
Zde zaznělo jméno vítězů, kte-
ří se umístili na prvním místě 
a vyhráli tak mezi nejlepšími 
vinaři Grosskrutu: vinařství 
Hipfinger s vínem Der Wein-
viertel DAC – Grüner Veltliner 
a vinařství Späth s cuveé Caber-

net Sauvignon-Merlot mohou 
nyní označit svá vína jako nej-
lepší víno městečka Grosskrut 
pro rok 2016 a starosta Tho-
mas Schweng následně objed-
ná k prezentaci místní radnice 
minimálně 100 lahví od obou 
odrůd. Následovala oslava, kdy 
na každý stůl byly rozdány lahve 
se všemi, nyní již etiketovanými 
vzorky, které darovali všich-
ni vinaři k hodnocení a poté 
i k následné ochutnávce po slav-
nostním vyhlášení. A protože 
nechceme ochudit o neopako-
vatelný zážitek z dobrého vína 
ani Vás, bude vína v nejbližší 
době nabízet k prodeji také 
vinotéka Regionálního turistic-
kého informačního centra.
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Žáci devátých ročníků si 
v hodinách českého jazyka při-
pomněli, jak vytvořit subjektiv-
ně zabarvený popis. 

Z velkého množství zdařilých 
slohových prací je zajímavé 
líčení Libuše Jankové, která toto 
téma pojala velmi zodpovědně 
a zamyslela se nad významem 
vody pro člověka, zároveň vyjá-
dřila svůj vztah k vodě. Libuš-
ka využila naplno své fantazie 
a v mysli se převtělila do tohoto 
životadárného zdroje. Práce je 
protkána množstvím netradič-
ních obrazných pojmenová-
ní, hladkých slovních spojení 
a citového propojení člověka 
s přírodou.

Mgr. Eva Straňáková
vyučující českého jazyka 

ZŠ Židlochovice

Věc, bez které nemo-
hu žít… Voda

Libuše Janková, 9. B
Jak krásná a čistá věc. Bez vody 

bych nemohla žít. Vlastně žádný 
člověk. Tak osvěžující moment 
to je, když se v létě a v horku 
napijete chladné vody.

Já jsem voda. Dokážu být 
chladná jako led nebo horká 
jako oheň. Když stíkám potůč-
kem, umím být rychlá jako 
blesk. Když na mne zasvítí slun-
ce, třpytím se jako drahokamy. 
Pokud uvidíš jasné blankytné 
nebe, neočekávej mne. Jsem 
slzami nebes. Jsem i louže na 
zemi, které žádné dítě neodolá. 
Každé ráno obdivuješ moji krá-
su na listech, na trávě, dokon-
ce i na botách, které jsi venku 
zapomněl. Jsem slzami rosy. 
V zimním období mám podo-
bu peřiny. Krásné bílé peřiny, 
která utiší vše kolem. Naopak 
v letním období jsem tvůj spa-
sitel. Těší mne, jak se tvé oči 
rozzáří, když na mne koukneš. 
Tak neváhej a skoč si do mě! 
Zapomeň na strach, starosti 
a povinnosti. Nech vše plavat 
a já tě unesu na svých vlnách do 
nekonečna. 

Chtěla bych dál pokračovat, 
však času nemám zas tak mno-
ha. Miluješ mě, já to vím, bez 
lásky by nebyl rým. Své líčení 
teď končím, s tebou se teď lou-
čím.

Básníci Židlochovicím

Monika Světničková
foto: Tomáš Šplíchal

Židlochovická badmintonistka Monika Světničková 
vyhrála anketu „Juniorka roku ČR“!

Rozhodnutí Českého bad-
mintonového svazu, že se při-
způsobí od ledna 2016 světovým 
pravidlům a sezóna již nebude 
podle školního kalendáře září 
–červen, ale leden–prosinec, 
přineslo v roce 2015 před čes-
ké žáky a juniory jedinečnou 
výzvu. Aby ve zkrácené sezó-
ně září–prosinec starší roční-
ky nepřišly o možnost bojovat 
o tituly, konalo se mistrovství 
České republiky nejen v dubnu, 
ale i v prosinci. 

Každý sportovec vám potvr-
dí, že daleko těžší než titul zís-
kat je jeho obhajoba. A Monika 
na jaře už nejen obhájila tituly 
ve dvouhře a smíšené čtyřhře 
ve „své“ kategorii sedmnácti-
letých, ale vyhrála i v prestižní 
juniorské kategorii U19. A to 
dvouhru a opět i smíšenou 
čtyřhru s Michalem Hubáčkem 
(Sokol Radotín Meteor Praha). 
Spolu pak obsadili deváté místo 
na ME U17 v Polsku. 

Příprava na prosincové MČR 

Dana a Radek Světničkovi
rodiče

U19 v Mostě však nezačala nej-
lépe. Trenér Standa Kohoutek 
již v úterý onemocněl chřip-
kou. V pátek bylo zcela jasné, 
že Monča odjede na mistrov-
ství pouze se svým dědečkem 
A. Šléglem. Ten funkci kusto-
da, trenéra a hlavně psycholo-
ga zvládl na výbornou! Monča 
ziskem svého pátého a šestého 
titulu mistryně České repub-
liky v jednom roce ukázala, že 
je velikou bojovnicí. Což bylo 
nyní oceněno i hlasujícími tre-
néry, vedoucími extraligových 
klubů a oblastí, kteří ji v prestiž-
ní anketě „Badmintonista roku“ 
zvolili nejlepší juniorkou uply-
nulé sezóny. 

Věříme, že Mončin úspěch 
bude inspirovat všechny žid-
lochovické děti ke sportování 
a povzbudí jejich rodiče v jejich 
podpoře, protože i na našem 
„malém“ městě může vyrůst 
„velký“ sportovec. A hlavně 
potěší dále ty, kteří jí od jejích 
šesti let pomáhali. 

Poděkování tak patří oddílu 
badmintonu T. J. Sokol Židlo-
chovice, ředitelství a učitelům 
ZŠ Židlochovice, trenérovi škol-

ního atletického oddílu (ŠAK). 
A speciální dík patří výborným 
židlochovickým učitelkám Márii 
Karberové a Růžence Gošové 
i všestranně talentované Magdě 
Hájkové, které přizpůsobují své 
volno Mončiným tréninkovým, 
turnajovým a reprezentačním 
plánům a pomáhají jí dohánět 
zameškané učivo. 

V sobotu 5. března 2016 se 
uskutečnila výroční členská 
schůze Mysliveckého spolku 
Židlochovice na myslivecké 
chatě. Jednání zahájil předseda 
MS PaedDr. Stanislav Březina, 
který ve své zprávě zhodno-
til činnost MS za uplynulý rok 
2015 a především se zaměřil na 
činnost v roce 2016. V tomto 
roce se budeme řídit plánem 
činnosti, který obdržel každý 
člen a lovecký host. Veškerá 
činnost bude zaměřena na péči 
o zvěř, zlepšení podmínek pro 
chov zvěře, péči o životní pro-
středí, opravu a údržbu mysli-
veckých zařízení, polní práce 
k zajištění krmivové základny 
a získání finančních prostředků. 
Zaměříme se na odchov bažantů 
a s ním spojenou údržbu budov 
na odchovně a vypouštěcích 

voliér. Důležitým úkolem bude 
pokračovat v budování soustavy 
napajedel a opravy mysliveckých 
zařízení, sečení průseků, usku-
tečníme akci Červen – měsíc 
myslivosti. Velkou pozornost 
budeme věnovat ochraně život-
ního prostředí a práci s mládeží 
v rámci mysliveckého kroužku. 
Nadále budeme pokračovat 
ve spolupráci s městem Židlo-
chovice, a to jednak z důvodu 
jejich velmi vstřícného přístupu 
při pomoci řešení naší finanční 
situace, ale také z důvodů péče 
o krajinu a životní prostředí 
s možností využití zemědělské 
techniky města. K zabezpe-
čení všech těchto úkolů bude 
potřeba vynaložit nemalý počet 
brigádnických hodin a úsilí. 
Orientační počet hodin je asi 
160 brigádnických hodin na 
každého člena.

Myslivecký hospodář Ing. Petr 
Betáš ve své zprávě informoval 
o výsledcích uplynulé lovecké 

Myslivosti zdar!
sezóny a nutnosti zvýšené péče 
o zvěř vzhledem k přibývajícím 
negativním faktorům, které 
výrazně ovlivňují počty zvěře. 
Finanční hospodář Dr. Miroslav 
Dašek přednesl zprávu o hos-
podaření za rok 2015 a plán 
rozpočtu na rok 2016. Předse-
da kontrolní komise Ing. Jan 
Rylich informoval přítomné 
o provedené kontrole hospoda-
ření a vedení účetnictví.

Na závěr výroční schůze 
předseda MS poděkoval těm 
členům a loveckým hostům, 
kteří se aktivně podíleli na plně-
ní všech úkolů a kteří pochopili, 
že ztížené podmínky, ve kterých 
náš MS hospodaří, nás vedou 
ke zvýšené aktivitě a k hledání 
nových forem k zajištění čin-
nosti MS ku prospěchu zvěře, 
a popřál všem do nového mysli-
veckého roku „Myslivosti zdar“. 

PaedDr. Stanislav Březina
předseda MS Židlochovice
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Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
HARAN – Opálová poušť, 
COLE – Dobrý život, 
GARWOOD – Rychlá jízda, 
JAMES – Grey
Romány českých autorů
ŠIKLOVÁ – Omlouvám 
se za svou nepřítomnost, 
DOLEŽALOVÁ – Kafe @ 
cigárko, POSPÍŠILOVÁ – Pod 
hvězdou bláznů, KRISEOVÁ 
– Duši tělo opatruj
Společenské romány
EBERSHOFF – Dánská dív-
ka, AGATHONIKIADIS – Na 
Moravě nekvetou olivy, LAHI-
RI – Tlumočník nemocí
Psychologické romány
VANN – Srub, HEALEY 
– Kam se poděla Elizabeth, 
EKMAN – Vlčí kůže, FOJTO-
VÁ – Neviditelná znamení
Historické romány
LYNN – Děti moře, VON-
DRUŠKA – Mrtvý posel, 
BAUER – Zlatodějové
Fantasy a sci-fi romány
Kronika české science ficti-
on 3, BRETT – Trůn lebek, 
GROSSMAN – Mágové 2: 
Král čaroděj
Detektivní romány a thril-
lery
PENNY – Nejkrutější měsíc, 
COBEN – Cizinec, CLARK 
– V podezření, ČERNUCKÁ 
– Poslední modlitba
Literatura faktu
SCHOLTEN – Mezi všemi 
tábory, BUDINSKÝ – Tragé-
die slavných, MOTL – Válka 
před válkou
Životopisy
CODDINGTON – Jozef Bed-
nárik, HAMANN – Bertha 
von Suttner – Život pro mír, 
HERFORTOVÁ – Jízda přes 
kočičí hlavy, BOHATOVÁ 
– Olga Havlová
Cestopisy
TRIFONI – 100 nejkrásněj-
ších dovolených na světě, 
BRYCHTA – Dobré ráno 
Ameriko!, ZDERAZSKÝ – 
Maroko na vlastní kůži, aneb, 
Co v cestopisech nenajdete
Kuchařky
HARTWIG – Whole 30, 
JUST – Pečeme pro vega-
ny, DOWDEN – Dieta 5:2, 
PFEIFFER – Superpotraviny 
do všech jídel

pokračování na straně 9 >>

Vážení čtenáři, do redakce 
nám dorazilo hodnocení našeho 
Zpravodaje od lektorky seminá-
ře Obecní zpravodaj a radniční 
noviny, paní Mgr. Heleny Sedláč-
kové. Hod-
nocení je 
veskrze pozi-
tivní a jeho 
část bychom 
si zde dovo-
lili odcitovat. 
Není ovšem 
ú č e l e m 
tohoto člán-
ku pochválit 
sebe sama. 
Spíše bychom Vás rádi vyzvali, 
u příležitosti ročního ohlédnutí 
za změnami grafické i obsahové 
složky Zpravodaje, k vyjádření 

Vašich názorů. Uvítáme jakékoliv 
Vaše připomínky týkající se jak 
vzhledu, tak i obsahu. Bez obav 
nám sdělte, co Vám v našich rub-
rikách chybí, popřípadě čeho je 
příliš. Je to pro nás velmi důležité. 
Vaše náměty nebudeme publiko-
vat, ale pokusíme se na ně zarea-
govat při další naší redakční prá-

ci. Předem 
vám za vaše 
p o d n ě t y 
děkujeme.

Své při-
p o m í n k y 
m ů ž e t e 
doručit do 
i n for m a č -
ního centra 
nebo poslat 
na e-mail: 

milena.moudra@zidlochovice.cz. 

Z hodnocení Mgr. Heleny Sed-
láčkové, lektorky semináře Obec-

Hodnocení Židlochovického zpravodaje
Mgr. Petr Francán
Mediální komise

ní zpravodaj a radniční noviny:
„Židlochovický zpravodaj jsem 

měla možnost vidět již několikrát, 
a proto mohu toto periodikum 
zhodnotit i s určitým odstupem 
času. Jednoznačně mohu potvr-
dit, že jeho úroveň a kvalita má 
stále stoupající tendenci a patří do 
skupiny velmi dobrých zpravoda-
jů v rámci celé České republiky. 

Tento zpravodaj je moderní 
periodikum územního samo-
správného celku, vydává ho město 
pro své občany. A proč je moder-
ní? Protože sleduje nové trendy, 
a to jak v grafice, tak i obsahu.

Grafika je moderní, jednodu-
chá a přehledná – využívá pod-
rastrování, infografiku (rámečky, 
tabulky v textu). Je dodržován 
jednotný styl písma v titulcích. 
Titulky jsou výstižné a někdy 
i vtipné.“

...je název přednášky, kte-
rou pronesl prof. Tomáš Knoz, 
přední odborník na raný novo-
věk Čech a Moravy, v konfe-

renčním sále dřevohostického 
zámku v neděli 13. března 2016. 
Organizovala ji Vlastivědná 
společnost Žerotínů a městys 
Dřevohostice v rámci projektů 
Po stopách Žerotínů. Realizuje 
ho město Přerov za podpory 

Karel starší ze Žerotína a jeho význam v našich dějinách

Olomouckého kraje. Za naše 
město se účastnila Iva Tycová 
a Martin Hladký. Připomeň-
me jen, že konference o rodu 
Žerotínů se v září 2014 konala 
i v Židlochovicích. 

V dubnu si Židlochovice při-
pomínají den, kdy byly listinou 
císaře Františka Josefa I. pový-
šeny na město. Stalo se tak přes-
ně 3. dubna 1873. Při této pří-
ležitosti bude v neděli 24. dubna 
v 9 hodin v kostele Povýšení 
sv. Kříže sloužena slavnostní 
mše, na kterou Vás srdečně zve-
me. Program svátku města bude 
pokračovat v odpoledních hodi-
nách v Masarykově kulturním 
domě přehlídkou dechových 
hudeb. 

Festival mládežnických decho-
vek začne v 15 hodin a vystoupí 
dechový orchestr domácí základ-
ní umělecké školy pod vedením 

p. uč. Davida Křížka. Aby na to 
nebyli sami, pozvou i své přáte-
le ze ZUŠ Ořechov pod taktov-
kou p. uč. Lukáše Daňka a p. uč. 
Františka Kříže a orchestr ZUŠ 
Rosice vedený p. uč. Daliborem 
Maškem. Zazní nejen lidové 
písně, ale i skladby z muzikálů 
a jiných hudebních žánrů. Přijďte 
si poslechnout, zazpívat a podpo-
řit dorůstající generaci mladých 
muzikantů. Společná skladba 
všech jmenovaných ZUŠ předá 
štafetu hostům – dechové hudbě 
Blučiňáci, kteří zahrají i k tanci. 
Celým festivalem, během něhož 
budete mít možnost zhlédnout 
i díla žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ Židlochovice ze třídy 
pí. uč. Hany Faltýnkové, bude 
provázet Alena Rapáčová. Zášti-
tu nad festivalem převzal staros-
ta města Židlochovice Ing. Jan 
Vitula.

Město oslaví svůj dubnový svátek 

David Křížek
Zákl. umělecká škola Židlochovice
Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

„Zpravodaj není tribunou žabo-
myších válek, diskusí, které k niče-
mu nevedou a dokonce ani to není 
samolibá promenáda místních 

politiků. Což zvláště oceňuji!
Souhrnně mohu konstatovat, že 
tento zpravodaj je velmi dobrou 
vizitkou svého vydavatele, tj. měs-

ta Židlochovice.“

Po úspěšné výstavě před 
rokem na Staroměstské radni-
ci v Praze židlochovický rodák 
Jovan Dezort opět vystavuje. 
Tentokrát v prostorách Muzea 
fotografie a moderních obrazo-
vých médií v Jindřichově Hrad-
ci. Expozice s názvem Co odne-
sl čas je doplněna o fotografie 
z historie Jihočeského festivalu 
Concertino Praga a mimo jiné 
prezentuje i záběry z našeho 
města. Více než 140 snímků je 
ze 60. až 90. let minulého sto-
letí. Vernisáž: sobota 9. dubna 
2016 v 17 hodin. Výstava potrvá 
do 19. května 2016. Muzeum se 
nachází v Kostelní ul. 20/I.

Jovan Dezort vystavuje 
v Jindřichově Hradci

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko
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Nové knihy

Naučná literatura
BÁRTA – Povaha změny, 
BARTRAM – Intenzivní 
intervalový trénink pro ženy, 
LAVER-BRADBURY – Šest 
kroků ke zvládnutí ADHD, 
NOVOTNÝ – Nový občanský 
zákoník: Dědické právo

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
MILER – Krtek a jaro, FRITH 
– Vlaky světa
Básničky a říkadla
NOVÁKOVÁ – Nedočkavý 
motýlek
Pohádky 
DROZDA – Pohádko-
vé prázdniny u přednosty 
Drahoráda, BAISH – Dračí 
pohádky, CIPROVÁ – Copak 
snídá Ponožkovník?
Pohádkové příběhy
KAHOUN – Ježibaba na 
koloběžce, FUNKE – Měsíční 
drak
Humorné příběhy
PATTERSON – Můj brácha 
robot
Dobrodružné a detektivní 
příběhy
MORGAN – Neoficiální hrá-
čovo dobrodružství 1: Výpra-
va za diamantovým mečem, 
BREZINA – Metro v říši 
duchů, FRIEDRICH – Čtyři 
a půl kamaráda a stopa zapo-
menuté ponožky
Fantasy romány
WILLIAMS – Nejistý zítřek, 
FOMBELLE – Dva životy 
pana Perla, NEOMILLNE-
ROVÁ – Amélie a duchové, 
GREY – Feralové
Dívčí romány
GIFF – Drsňačka Hollis, 
RUSHTON – Odpusť mi, 
Megan, McKAY – Bezdomov-
ci honí kluky
Audioknihy
NESVADBOVÁ – Garpíško-
viny, BŘEZINOVÁ – Lentilka 
pro dědu Edu, Trenky přes 
kalhoty, LINDGREN – Skří-
tek Nils
Naučná literatura
HOLTON – Jak se naučit 
hrát na kytaru krok za kro-
kem, MARKOVÁ – Prodaná 
nevěsta, ARNOLD – Pekelné 
zvuky, KRČEK – Příběhy dva-
nácti měsíců

Eva Procházková
knihovnice

Cyklistika jako fenomén současnosti

Cyklistickou stezku Brno–
Vídeň využilo vloni ke svým 
cestám více než půl milionu 
lidí. Jedná se o dosud nejvyšší 
evidovanou návštěvnost na čes-
ké straně. Počty lidí zazname-
nalo šest monitorovacích zaří-
zení rozmístěných na trase. 

Půl milionu návštěvníků 
na cyklistické stezce Brno–

Vídeň za minulý rok

Nejvíce cyklostezku využívají 
obyvatelé města Brna a v letních 
měsících padají rekordy i v Paso-
hlávkách. Za loňský červenec 
tam například zaznamenali na 
25 tisíc průjezdů.

Cyklistická stezka Brno–Vídeň 
začíná u brněnského hlavního 
nádraží, vede kolem haly Ron-
do a dále podél řeky Svratky 
k obchodnímu centru Olympia. 
Odtud pokračuje v délce zhruba 
70 kilometrů na jih až do Hevlí-
na u hranic s Rakouskem. Lze po 
ní pohodlně dojet až do Vídně.

Nejen turisté: stezku uží-
vají i místní

Nejvyšší frekvenci cykloturis-
tů zaznamenal sčítač umístěný 
v brněnských Přízřenicích. Od 
loňského července, kdy byl na 
cyklostezku nově instalován, 
kolem něj do konce roku projelo 
nebo prošlo na 100 tisíc lidí. Dru-
hou největší návštěvnost zazna-
menalo za stejnou dobu zařízení 
v Rajhradě, zhruba 80 tisíc lidí, 
a na novém úseku ve Vranovicích 
to bylo 20 tisíc lidí. V Opatovi-
cích, Židlochovicích a Pasohláv-
kách zaznamenali za celý loňský 
rok přibližně po 100 tisících 
lidech.

Dagmar Sedláčková
PR manažer Cyklostezka Brno–
Vídeň

Nejbezpečnější stezka 
v republice

Cyklostezka Brno–Vídeň je 
jihomoravskou páteřní osou, 
která spojuje dvě evropské met-
ropole. Na české straně ji spra-
vuje dobrovolný svazek 23 obcí, 
včetně města Brna. K hranicím 
s Rakouskem měří 77 kilomet-
rů, z toho plných 70 kilometrů 
splňuje parametry dopravně 
bezpečných tras pro cyklisty. 
Cyklostezka Brno–Vídeň je tak 
v současné době nejbezpečnější 
stezkou v republice. Nové povr-
chy byly vybudovány hlavně 
v posledních letech za přispění 
evropských dotací, přispívá také 
Jihomoravský kraj.

Nové úseky

V uplynulém roce 2015 bylo 
postaveno zhruba 7 kilometrů 
bezpečných úseků pro cyklisty, 
které vedou mimo rušné silni-
ce. „Vznikly v Modřicích kolem 
obchodního centra Olympia. 
Směrem na Chrlice byl vyřešen 
nebezpečný transit přes dálni-
ci D2 k vlakovému nádraží. Po 
bezpečném úseku bez aut se 
dá projet z Brna do Rebešovic 
a Rajhradu. V Židlochovicích se 
cyklisté a pěší dočkali přehled-
ného a bezpečnějšího přejezdu 
přes rušnou silnici Židlocho-
vice–Blučina. Nová stezka bez 
aut spojuje nově také Vranovice 
a Přibice,“ vyjmenoval tajemník 
svazku Libor Šrámek. 

V nejbližší době se plánu-
je úprava povrchu polní cesty 
z Přibic do Ivaně. Stavební prá-
ce na rekonstrukci komunikace 
startují také v Rajhradické ulici 
v Opatovicích.

Sčítače nejsou fotopasti

Zhruba 50 tisíc korun stá-
la oprava takzvaného sčítače 
pohybu na cyklostezce v Opa-
tovicích na Brněnsku. Nezná-
mý vandal ho v polovině led-
na zcela zdemoloval a odcizil 
část zařízení. Dnes už na místě 
stojí nové monitorovací zaří-
zení, které tam nechala znovu 
naistalovat Cyklistická stezka 
Brno–Vídeň, jež je majitelem 
a správcem zařízení. Případ řeší 
Policie ČR.

Vedení cyklostezky a staros-
tové se s úmyslným poškozo-
váním monitorovacích zařízení 
potýkají často. Jedním z důvo-
dů vandalismu mohou být myl-
né představy o tom, že zařízení 
funguje jako fotopast či policejní 
radarový záznam. Toho se nej-
více obávají neukáznění řidiči. 
Po cyklostezce totiž občas jezdí  
i tam, kde to zakazuje dopravní 
značení. Sčítače na cyklostezce 
však nepořizují žádný usvědču-
jící materiál. Reagují pouze na 
tepelné zdroje informací v blíz-
kosti optického čidla a na kon-
taktní signály propojené s povr-
chem vozovky. Nevytváří žádný 
obrazový záznam.

Ilustrační foto / zdroj: archiv TIC Pasohlávky
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V březnovém čísle Zpravodaje 
byly čtenářům představeny stu-
die úprav některých lokalit měs-
ta. Urbanistický vývoj budoucích 
Židlochovic byl také hlavním 
tématem únorového „Setkání 
při šálku čaje se starostou“, které 
proběhlo za osobní prezentace 
autora vizí Ing. arch. Pavla Jury. 
Kompletní záznam Jurových 
návrhů byl již také odvysílán 
prostřednictvím kabelové televi-
ze. Zajímalo nás, jaké jsou Vaše 
reakce na představené návrhy, 
proto jsme na FB města položili 
otázku:

Jak Vás urbanistická úvaha 
Ing. arch. Jury oslovila, kterým 
směrem by se podle Vás měly 
Židlochovice rozvíjet, co Vám 
naopak ke kvalitnímu životu ve 
městě chybí? 

Na Vaše komentáře reaguje 
starosta Ing. Jan Vitula.

FB: Z čeho a jak bude napáje-
no budoucí poměrně rozsáhlé 
„jezírko“ u zámecké zdi, jakým 
způsobem bude zajištěna jeho 
údržba? Počítají návrhy arch.
Jury i se zřízením tolik chybějí-
cích veřejných záchodků?

„Jezírko u zámecké zdi bude 
napájeno z lokálního vodního 
zdroje. Samotné technické řešení 
je předmětem další etapy staveb-
ní dokumentace, která se teprve 

bude připravovat. Je nám jasné, 
že údržba takového zařízení není 
jednoduchá, ale i tak se domní-
váme, že voda do tohoto prosto-
ru patří.

S veřejnými záchodky návrh 
počítá. Budou umístěny v krajní 
části směrem k autobusovému 
nádraží.“

(Pozn. red.: Služby veřejných 
záchodků lze využít ve dvoře 
radnice na Masarykově ulici pří-
stupných vchodem do Informač-
ního centra.)

FB: Cesta pro pěší z auto-
busového nádraží směr Pen-
ny a Robertova vila je špatná. 
Už jsme tam několikrát píchli 
kolo kočáru. Moc tomu nepři-
dají ani popelnice na tříděný 
odpad, kde jsou často na zemi 
střepy. Uvítala bych také rozší-
ření dětského hřiště na sídlišti 
minimálně o jednou tolik prv-
ků. Často tam jsou desítky dětí 
a není tam k hnutí.

„Celý prostor autobusového 
nádraží a trasa k Robertově vile 
bude předmětem přestavby při 
výstavbě vlakového terminá-
lu. S realizací počítáme cca od 
poloviny roku 2017. Havarijní 
stav chodníku na autobusovém 
nádraží vnímáme. Jeho oprava 
bude zahájena v nejbližší době. 
Co se týče rozšíření dětského 
hřiště na sídlišti, to je předmětem 
podaného projektu na realizaci 
další etapy revitalizace sídliště.“

FB: Velmi špatný je stav ulice 

Zeptali jsme se... Jinak jsou Židlochovice fajn
rubriku připravuje
Milena Moudrá

Masarykova od Paviru ke kři-
žovatce na Blučinu, cesta hezká 
rozhodně není. Kdyby se po ní 
dalo jezdit, určitě by to odlehči-
lo provoz na křižovatce u mos-
tu a přes náměstí.

„Zájmem města určitě není 
přesunout dopravu na ulici 
Masarykova. Přesto v současné 
době připravujeme poptávku 
na opravu části komunikace od 
konce ulice Husova po konec 
poškozeného úseku.“

FB: Vadí mi skákat s autobu-
sem po autobusové stanici, kde 
jsou díry, že by se v nich schova-
lo malé dítě, a taky výjezd směr 
Blučina, semafor by tam nebyl 
marný… Jinak jsou Židlochovi-
ce fajn, žil jsem tam dva roky. 

„Jak jsem již napsal v před-
chozích odpovědích, autobu-
sové nádraží bude předmětem 
rozsáhlé opravy v souvislosti 
s výstavbou vlakového terminá-

Stav silnice u autobusového nádraží / foto: Milena Moudrá

První kolo bylo dřevěné 
O prvenství vynálezu kola se 

vedou neustálé spory. Přibližně 
kolem roku 1791 Francouz Mede 
de Sivrac vyrobil první dřevěný 
bicykl pod názvem Celerifera 
– rychloběžný. Jednalo se o dvě 
kola připevněná v jedné řadě na 
dřevěném rámu bez možnosti 
řízení. Že ale de Sivracovo kolo 
zřejmě nebylo první, dokazuje 
kresba anděla sedícího na dvou-
kolovém vozidle na okně kostela 
ve vesničce Stoke Poges pocháze-
jící asi z roku 1643 od neznámé-
ho malíře. Za oficiálního vyná-

lezce kola je však považován 
Karl Drais z německého Karl-
sruhe, jehož vynález z roku 1817 
nazývaný drezína neměl pedály 
a fungoval spíš jako odrážedlo.

Pedály a sériová výroba 
K vybavení kola pedály došlo 

až roku 1861 Pierrem Michaux, 
který tento prostředek nazýval 
„velocipéde“. V Paříži pak bratři 
Michaux začali s velikým úspě-
chem sériově vyrábět bicykly 
s pedály pevně spojenými s osou 
předního kola.

Vynález vysokého kola
V roce 1870 přichází inovace 

v podobě vysokého kola, které 
zvyšuje efektivitu šlapání zvětše-

Kolem a kolem o kole: Vynález kola a jeho vývoj

Monika Manasová, Petr Majkut
průvodci světem cyklistiky

ním předního kola. V důsledku 
vysokého těžiště však bylo kolo 
velmi nestabilní, což způsobova-
lo časté pády.

Vznik převodovky a před-
chůdce dnešního kola

V roce 1878 Scott a Phillott 
z Anglie patentovali první pře-
vodovku. Roku 1885 se objevuje 
předchůdce dnešního nízkého 
kola „Rover Safety“, vytvořený 
Williamem Suttonem a Johnem 
Starleyem. Tehdy už mělo kolo 
pneumatiky, ale chyběly mu brz-
dy a volnoběžka, to znamená, že 
když se otáčelo kolo, otáčely se 
i pedály. Dokud byly brzdy neú-
činné nebo nebyly vůbec, nezby-
lo jedinci než brzdit zadržová-

ním otáčením pedálů, což ale 
bylo fyzicky náročné. 

Vznik brzdy
Významným krokem vpřed 

byl v roce 1896 vynález inženýra 
Bowdena. Vznikla brzda, která 
působila na ráfek z obou stran 
(dříve jen z jedné strany, což bylo 
neúčinné). Dále byla vyvinuta 
protišlapná brzda zvaná „torpé-
do“, založená na brzdění proti 
šlapání. Tato brzda se dodnes 
používá.

Další významný mezník přišel 
až na přelomu 70. a 80. let minu-
lého století vynálezem horské-
ho kola, a popularita cyklistiky 
výrazně stoupá.

Převzato z webových stránek.

lu. Výjezd ve směru na Blučinu 
(pokud myslíme konec ulice 
Masarykova) osadit semaforem 
neplánujeme.“

Setkání při šálku čaje, kde 
byly dopodrobna prezentovány 
návrhy vizí budoucích Židlo-
chovic, se zúčastnilo třicet osob, 
tedy jedno procento z celkového 
počtu obyvatel města. Reakce 
v anketě poukazují na současné 
trable Židlochovic, které jsou 
ale rozhodně velmi podnětné. 
Avšak stejně jako současnost 
je pro obyvatele města důležitý 
i jeho budoucí rozvoj. Protože 
i když se může časový horizont 
realizace větších urbanistických 
úprav jevit trochu vzdálený, urči-
tě se bude dotýkat i nás. A hlavně 
výrazně ovlivní kvalitu žití pro 
mnoho dalších židlochovických 
generací. Buďme při tom.
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Vynášení morany / foto: Simona ZouharováVelikonoce v Židlochovicích / foto: Milena Moudrá

Velikonoční čtení z knihy Miloslava Juráka v knihovně / foto: Lenka Betášová

Dílničky pro děti na Květnou neděli / foto: Milena Moudrá

Tradiční výstava vín 2016 / foto: Lenka Betášová

Květná neděle v sokolovně / foto: Milena Moudrá

Florbalový turnaj / foto: Martina Kučerová
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Děti po recitační soutěži / foto: archiv ZŠ Židlochovice



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.

Hledám chatku k pronájmu v Židlochovicích a okolí. Tel.: 739 
216 588.

3. dubna 1873 – povýšení Židlochovic na město



Zahájení sez  ´ny
na cyklostezce
Brno - Vídeň

7. 5. 2016
Hevlín

Laa an der
Thaya

Výlet
do PIVOVARU

HUBERTUS
v Laa a.d. Thaya

hasičské zbrojnice
a historického

centra START
8:00 BRNO - Rondo

dále orientačně:
9:30 Židlochovice nám.

10:45 Ivaň hospoda
12:00 Nový Přerov Jáňův dvůr

13:00 Hevlín PIC
program, občerstvení

14:00 Laa a.d.
Thaya

HEVLÍN: 
  Mažoretky

                                  z Velkého Karlova

                        Kapela Granit
Vlakem z Brna:
směr Vranovice odj. 9:10
směr Hrušovany n/j., Novosedly odj. 8:49
Vlakem do Brna:
odj. Novosedly 17:41, Vranovice 18:16 a 19:16

Pořadatelem akce je DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spolupráci s obcí Hevlín
a městem Laa an der Thaya a mikroregionem Hrušovansko. Pořadatelé si vyhrazují
právo na změnu programu. www.brnoviden.cz


