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Začal nám advent, pane 
starosto, dá se o něm mluvit 
i jinak než jenom v kontextu 
nejužšího rodinného kruhu?

Advent vnímám především 
jako čas, kdy se veškeré tvorstvo 
připravuje na příchod Spasitele. 
I když si to mnozí nepřipouští, 
tak jistou formu spásy potře-
buje každý z nás. Dnešní doba 
posunula vnímání Vánoc do 

Jan Vitula: Tichý a klidný čas vánoční
hodně konzumní podoby, pře-
sto však mám pocit, že roste 
počet lidí, kteří hledají původní 
smysl Vánoc a zamýšlejí se nad 
podstatnými otázkami naší exis-
tence. 

Řadu takových lidí máme 
i v našem městě. Proto věřím a 
vím, že advent v Židlochovicích 
bude mít i duchovní rozměr.

K Vánocům patří i ozdoby a 
slavnostní atmosféra. Budou 
vánoční svátky v Židlochovi-
cích v tradičním duchu?

Již jsme rozsvítili vánoční 

strom před městským úřadem. 
Město každý večer svítí vánoční 
výzdobou, ale to jsou zatím jen 
ty vnější známky. Které vnímají 
především návštěvníci našeho 
města. Za daleko podstatnější 
považuji okamžiky, které nejsou 
jen čistě vnějškového charakte-
ru. Mám na mysli hloubku lid-
ského setkávání, jako například 
při zpívání vánočních koled na 
Štědrý den v židlochovickém 
kostele. I když to na první pohled 
nevypadá, je to z mého pohledu 
jedna z nejhezčích novodobých 
židlochovických vánočních tra-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

dic. Toto setkávání má mnohem 
hlubší význam, než se může zdát. 
Pro společnou radost ze zpívání 
se setkávají jak starousedlíci, tak 
nově přistěhovaní. Je to krásná 
až zázračná chvíle, kdy celý kos-
tel společně zpívá, každý tak, jak 
dovede. Na konci zpívání pak 
rozdají naši skauti tradiční Bet-
lémské světlo a lidé postávají s 
lucerničkami a punčem před 
kostelem. To je silný vjem a není 
nepodobný atmosféře Ladových 
obrázků.

Vážení a milí,
očekáváme Vánoce, radostný 
čas Božího navštívení, stromků 
a dárků. 

Malá Johanka prožívala páté 
Vánoce svého dětství a pod strom-
kem našla své dárečky. Najednou 
se zamyslela a povídá: „To je stej-
ně divné, když já mám narozeni-
ny nebo svátek, vždycky dostávám 
dárečky, a když je má dneska 
Ježíšek, chudáček, nedostává nic a 
ještě sám naděluje!“ 

Vánoční poselství je neustále 
aktuální pro každého z nás. Kaž-
dý jsme ve svém životě neustále 
na určitém stupni svého vztahu 
k Bohu. Možná jsme ho jako 
Nejvyšší Dobro ještě neobjevili. 
Právě Vánoce nás volají k tomu, 
abychom do takového vztahu 
vstoupili. Abychom se nebáli 
rozbalit ten nejvzácnější dárek.

Vánoce jsou především upo-
mínkou narození Božího dítě-
te, je na nás, zda toužíme se 
takovým dítětem stát. Ve svých 
životech zažíváme prohry i pora-
nění. Tento sváteční čas je však 
duchovní symbolikou nové cesty 
a naděje. 

Přeji Vám, abychom se 

o Vánocích nejen obdarovávali, 
ale sami se stali darem druhým, 
tak jako se Bůh stal darem nám. 

To bude ten nejhezčí dárek, který 
můžeme narozenému Ježíši dát.

Těším se na společné setkání 

Vánoce v keramické dílně

u Betlému v našem farním kos-
tele.

R. D. Mgr. Paweł Cebula

foto: archiv města
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A jak slaví Štědrý den Vaše 
rodina?

Pro naši rodinu začíná Štědrý 
den rozvozem rybí polévky mezi 
příbuzné. Tradičně ji připravu-
je moje maminka. Odpoledne 
vyrazíme na koledy do kostela 
a vracíme se již za štědrovečer-
ní tmy. Po večeři se schází celá 
široká rodina a společně slavíme 

Štědrý večer. Většinou máme 
dárky vyskládané pod stromeč-
kem už odpoledne a rozbaluje-
me je později, až se celá rodina 
sejde. I když už mám dcery dosti 
velké, stejně jsou během večeře 
velmi netrpělivé, kdy už budou 
muset odejít do svého poko-
je, aby konečně mohl zazvonit 
vánoční zvoneček. Podotýkám, 
že dcerám je kolem dvaceti!

K čistě rodinným setkáním 
jsou pak určeny první i druhý 
svátek vánoční. Je to klidný a 
tichý čas.

Co byste našim spoluobča-
nům k Vánocům popřál?

Vánoce jsou pro mě pře-
devším symbolem odpuštění 
a spásy. A jsou i symbolem toho, 
že člověk není osamocen a jeho 

život, ať už se vyvíjí jakkoli, má 
vyšší smysl. Proto bych chtěl žid-
lochovickým občanům popřát, 
aby naše město vnímali jako svůj 
skutečný domov, kde nejsou na 
žádný problém sami. Aby tyto 
Vánoce prožili v lásce, míru a 
porozumění se svými blízkými.

Krásné Vánoční svátky!

 >> pokračování ze strany 1

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hosp.

Krajina kolem Židlochovic se uzdravuje

Město Židlochovice od roku 
2006 systematicky provádí obno-
vu zanedbané krajiny v okolí 
města. Možná Vám to připadá 
v současnosti již samozřejmé, že 
máme cesty lemované alejemi 
stromů, pole se střídají s remízky 
dřevin a udržovanými loukami a 
že se do krajiny vrátily mokřady 
a drobné vodní plochy. Když se 
však podíváme na fotogra7 e 
starší deseti let, možná nebude-
me ani věřit vlastním očím, že 
krajina Židlochovic vypadala 
tak zanedbaně.

Většinu krajinných úprav jsme 

prováděli za účelem dosáhnout 
cílů, které popisuji v článku na 
str. 5 o realizaci projektu Inter-
akční prvek I.P. 41. Myslím si, že 
hlavní cíl, a to obnova ekologicky 
významných krajinných struk-
tur, se nám daří úspěšně plnit. 
Je třeba zdůraznit, že realizaci 
každé akce předcházela nároč-
ná projektová příprava, většina 
těchto akcí byla řešena s  pod-
porou z národních a evropských 
dotačních programů. Neméně 
náročná je i následná péče o 
nově založené vegetační prvky. 
V našich vláhově skromných 
jihomoravských podmínkách je 
to kolikrát téměř nadlidské úsi-
lí udržet mladé stromky první 
roky po výsadbě při životě.

Některé krajinné prvky, jako 
třeba louky a mokřady, plní 
svou funkci již pár měsíců po 
založení. Jsou však prvky, jejichž 
plnou funkčnost a vliv na okolí 
ocení až naši potomci. Příkla-
dem mohou být ekosystémy tvo-
řené především domácími dlou-
hověkými druhy stromů.

Mám však radost, že i tyto 
mladé stromy jsou již v naší 
krajině vidět. V období letoš-
ního barevného podzimu se již 
krásně projevily druhově pestré 
výsadby listnatých dřevin.

Mám také radost z toho, že 
obnovenou krajinu využívá čím 
dál více lidí k procházkám a 
vyjížďkám na kole.

Z tohoto důvodu se snažíme 

krajinu přiměřeně vybavovat 
mobiliářem, který je vyroben 
z místních materiálů (vápenec 
z Výhonu, dřevo z místních 
stromů) a nepůsobí v přírodě 
rušivě.

Přestože se podařilo dát do 
pořádku již mnoho zanedbaných 
území, je toho v oblasti obno-
vy krajiny Židlochovicka stále 
dosti před námi. Ještě zdaleka 
není například využit přírodní 
potenciál našich řek či krajina 
Výhonu. Nezbývá mi nic jiného 
než si přát, aby i v dalších letech 
byl dostatek zdrojů (lidských, 
7 nančních...) pro pokračování 
v tomto úsilí. Naše krajina si to 
zaslouží.

Kalová pole v roce 2007/ foto: Ing. Martin Dratva Stromořadí k vrcholu Výhonu v roce 2006 / foto: Ing. Martin Dratva

Kalová pole v roce 2016 - nově vytvořený mokřad/ foto: Ing. Martin Dratva Stromořadí k vrcholu Výhonu v roce 2016 / foto: Ing. Martin Dratva



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 21. října 2016 
výběr z usnesení
RM rozhodla:

vyhlásit záměr směny čás-
ti pozemku par. č. 359/1 
o výměře cca 46 m2 ve vlast-
nictví města Židlochovice 
za pozemek na par. č. 359/2, 
včetně objektu garáže o výmě-
ře 31 m2. Záměrem je zřízení 
příjezdu za BD č. p. 52 pro 

<

uvažovanou výstavbu parko-
vacích stání mimo stávající 
průjezd bytového domu.

RM bere na vědomí:
orientační cenovou mapu 
města Židlochovice.

RM schvaluje:
v souvislosti s účinností  záko-
na č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, změnu v postupu při 
zveřejňování uzavřených 
smluv na webových strán-
kách města – stávající odkaz 
na webových stránkách bude 
propojen na registr smluv 

<

<

vedený dle zákona na strán-
kách ministerstva vnitra tak, 
aby se klient k požadova-
né informaci o uzavřených 
smlouvách a objednávkách 
města dostal dle zákona.

RM 4. listopadu 2016 
výběr z usnesení
ZM rozhodla:

o pořadí nabídek na akci 
„Demolice BD č. p. 98“ takto:
1. PB SCOM s. r. o.,
Radniční 28, 753 01  Hranice 
2. AKZ Stavby spol. s r. o., 

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Tikovická 23, 664 44  Oře-
chov.

RM schvaluje:
svoz odpadů na rok 2017:
směsný komunální odpad 
od rodinných domů 1x za 
14 dnů, bytové domy 1x za 
týden, plasty 1x za 14 dnů, 
papír 1x za 4 týdny a biood-
pad v letních měsících 1x za 
týden, v zimních měsících 1x 
za 4 týdny, v ostatních měsí-
cích 1x za 14 dní. 

<

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V našem městě se občas 
vyskytnou situace, které našim 
občanům dokáží pořádně zkom-
plikovat život. Mám tím na mysli 
přerušení dodávek vody, elektři-
ny, plynu nebo nenadálé uzavírky 
cest. O všech těchto změnách se 
snažíme informovat prostřednic-
tvím webu, městského rozhlasu 
apod. Informace podáváme také 
prostřednictvím emailových 
zpráv. K této službě se můžete 
přihlašovat na našich webových 
stránkách v sekci Média. Přesto 

Zlepšíme informovanost o nenadálých situacích prostřednictvím SMS zpráv

se často stává, že potřebná infor-
mace ke všem nedorazí včas. 
Z tohoto důvodu jsme se roz-
hodli, že zřídíme novou službu. 
Tou bude zasílání informativ-
ních SMS zpráv. Ti z vás, kteří se 
zaregistrují, budou informováni 
na svůj mobilní telefon o výše 
zmiňovaných událostech. Služ-
bu budeme poskytovat zdarma. 
V případě zájmu se můžete zare-
gistrovat dle informací v tabulce. 
Všem registrovaným klientům 
zašleme dne 16. prosince zku-
šební SMS, jejímž účelem bude 
technické prověření funkčnosti 
systému.

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV
Jméno a příjmení nebo
název 7 rmy (provozovny, obchody apod.):
Adresa
Číslo mobilního telefonu

Tyto informace zašlete na email:
martina.maca@zidlochovice.cz.

Pokud nemáte možnost psát emailové zprávy, můžete přinést 
požadované údaje k registraci na informační centrum v Židlo-
chovicích.

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ
Do tohoto systému se můžete přihlásit na webových stránkách 
města v sekci Média. Vyplněním a odesláním elektronického for-
muláře budete zařazeni do systému.

1.

2.
3.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Před necelými deseti lety 
se začalo na bývalých kalo-
vých polích odehrávat dobro-
družství, které snad konečně 
spěje k dobrému konci. V té 
době (těsně před krizí) se obje-
vil investor, který oslovil Město 
se svým záměrem využití tohoto 
areálu. Do té doby černá sklád-
ka se měla proměnit v moderní 
průmyslovou zónu.

Podmínky obchodu byly 
následující. Investor vybuduje 
přístupovou komunikaci a sítě, 
a poté je s Městem vymění za 
pozemky v areálu.

Kalová pole na okraji města se změní v moderní průmyslovou zónu
s množstvím pracovních míst

Koho by napadlo, že tento 
záměr nabere tolik odlišný směr. 
Komunikace a sítě byly vybudo-
vány, pozemky směněny. V ten 
okamžik však v plné síle udeřila 
krize a investor šel do konkur-
su. Jedinou výjimkou byl objekt 
7 rmy Zelenka, který stihl inves-
tovat ještě těsně před začátkem 
krize. Novým nabyvatelem are-
álu se tak stal další majitel, kte-
rý ale zjevně neměl v dané době 
možnosti ani záměr areál využít 
v původně dohodnuté podo-
bě. Pouze celý prostor zavezl 
vytěženou zeminou. V tomto sta-
vu pak areál ležel ladem řadu let. 
A tak, zatímco se Město staralo 
o zkrášlení okolí, zóna narůstala 
trávou. 

Změna přišla až v letošním 
roce. O areál se začal zajímat 
investor, který ho následně celý 
koupil. Jedná se o 7 rmu LAC 
vyrábějící průmyslové pece. 
Město bylo hned od začátku 
s investorem v úzkém kontaktu. 
Přiznám se, že jsme byli poměrně 
potěšeni tím, že se jedná o 7 rmu, 
která je jen minimálně náročná 
na dopravu a přitom zaměstná-
vá řadu lidí v okolí. Celý prostor 
se tak takřka po deseti letech 
konečně dočká původně plá-
novaného využití. Vyroste zde 
moderní průmyslový provoz, 
který poskytne práci řadě lidí 
a do budoucna se stane jedním 
z nejsilnějších židlochovických 
zaměstnavatelů. Současně jsem 

také rád, že se jedná o českou 
7 rmu se vztahem k místnímu 
prostředí a přitom 7 rmu inova-
tivní s velkým důrazem na vývoj 
nových technologií. To je pro nás 
zárukou dlouhodobé stability a 
perspektivy, kterou považujeme 
za mimořádně důležitou. Nehro-
zí tak totiž, že by investor po 
několika krátkých letech odešel 
a zůstaly nám po něm jen opuš-
těné haly. Areál tak po letech 
dostane jasnou perspektivu a my 
doufáme, že se 7 rma LAC stane 
prospěšnou součástí města.
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Milan Šebek
vedoucí strážník MP

Policie nabádá k větší ostražitosti před podomními prodejci

Již řadu let je předvánoční 
čas obdobím plným spěchu a 
nakupování. Mnohdy vás i přes 
nařízení města „O ZÁKAZU 
PODOMNÍHO PRODEJE“, 

navštíví prodejci u vás doma a 
bohužel mnohdy užijí i různé 
nekalé praktiky.

Městská policie Židlochovice 
proto nabízí občanům možnost 
vyzvednout si další samolepky, 
které upozorňují na problema-
tiku podomního prodeje. Dále 
jsou pro občany k dispozici 

samolepky týkající se bezpeč-
nosti občanů a zabezpečení 
bytu. Tyto samolepky je možné 
si vyzvednout na služebně Měst-
ské policie v Židlochovicích, na 
ulici Komenského, na podatelně 
MěÚ v ulici Nádražní a v kan-
celáři DPS v ulici Masarykova. 
V případě návštěvy prodejců 

u vás doma, nás prosím neváhej-
te informovat na tel. čísle měst-
ské policie 604 290 319.

Za všechny zaměstnance 
městské policie přeji všem 
občanům našeho města „klid-
ný vánoční čas“.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V prosinci spustíme nový web města

Během prosince bude mít 
naše město nové webové stránky. 
Motivací k novému designu byla 
kromě jiného lepší kompatibilita 
s mobilními telefony a tablety.

Stránky jsme pojali tak, aby 
velikost jednotlivých sekcí a 
odkazů byla přehlednější a také 
uživatelsky přívětivější pro seni-
ory. Základní barevnost webu 
zůstává. Je odvozena z barev 
erbu města.  Horní část stránky 
jsme vymezili pro „pojezdovou“ 
lištu s novinkami. Pod ní najdete 
sekci čtyř bloků: Občan, Město, 
Městský úřad a Kultura a volný 
čas. Zde budou uvedeny odkazy, 
které jsou nejčastěji navštěvová-
ny.

Věříme, že nově koncipované 
www stránky umožní návštěvní-
kům přehlednější práci a zejmé-
na rychlejší orientaci při hledání 
požadovaných informací.

Nové kontejnery na elektrozařízení a baterie v Židlochovicích

Ing. Gabriela Kročilová
odbor životního prostředí

Červené kontejnery společ-
nosti Asekol na sběr veškerého 
drobného elektrozařízení z kan-
celáře i z domácnosti jsou nyní 
našim občanům k dispozici nově 
na těchto místech: 

ulice Zámecká
ulice Komenského naproti kostela

sídliště Družba u kotelny

ulice Tyršova za sokolovnou

Do kontejnerů PATŘÍ: počí-
tače a jejich příslušenství, tiskár-
ny, kalkulačky, audiotechnika, 
telefony, záznamníky, video-

1.
2.
3.
4.

kamery, notebooky, discmany, 
drobné počítačové vybavení, 
radia, elektronické hračky.

Do kontejnerů NEPATŘÍ: 
zářivky a „úsporky“, tonery a 
velké domácí spotřebiče včetně 
televizí a počítačových monito-
rů (odevzdejte zdarma na sběr-
ný dvůr).

Kontejnery usnadní občanům 
odevzdávání vysloužilých spo-
třebičů v blízkosti jejich bydliště. 
Až 75 % drobného elektroza-
řízení po ukončení životnosti 
končí ve směsném komunálním 
odpadu. Tento materiál lze při-
tom využít a recyklovat stejně 
jako např. plast, sklo a papír 
– pomozte nám to napravit!foto: Ing. Gabriela Kročilová  
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Milan Šebek
vedoucí strážník MP

Lepší dostupnost náročného terénu zajistí strážníkům nový vůz

V letošním roce bylo v měst-
ském rozpočtu pamatováno 
na pořízení nového služebního 
vozidla pro strážníky Městské 
policie za již dosluhující, 13 roků 
provozovanou, Škodu Fabii 
Combi.

Strážníci při plnění úkolů a 
řešení místních záležitostí veřej-
ného pořádku pracují nejen 
ve městě, ale také v jeho okolí. 
Kontrolují rybníky v okolních 
obcích, ale také sady, vinice, cha-

ty a zahrady na kopci Výhon. 
Zde dochází ke krádežím úrody, 
neoprávněnému chytání ryb, 
kácení porostů a zakládání čer-
ných skládek.

V těchto oblastech je terén 
tvořen převážně polními cesta-
mi, které jsou v některých úse-
cích jen obtížně sjízdné běžnými 
vozidly. Pro lepší dostupnost 
těchto lokalit bylo strážníkům 
pořízeno vozidlo Dacia Duster 
4 x 4, které je uzpůsobeno pro-
vozu v náročném terénu. 

Vozidlo strážníkům předal 
v měsíci říjnu starosta města 
Židlochovice, Ing. Jan Vitula.

Jaroslav Goš
odbor investic a místního hosp.

Porucha vodovodního potrubí pod radnicí ochromila část města i okolní obce

Správce vodovodů VAS, a. s. 
Brno při vytyčení průběhu 
vodovodního řadu k prováděné 
akci „Oprava povrchu komuni-
kace v ulici Masarykova“ zjistil 
poruchu na vodovodním řadu 

před objektem radnice Masary-
kova 100.

Při provádění výkopu bylo 
v pátek 11. listopadu porušeno 
potrubí, kterým byl zřejmě pro-
vizorně napojen objekt radnice 
v době provádění rekonstrukce 
náměstí Míru v roce 1994. Toto 
potrubí nebylo nikde zakresleno. 
Bylo nestandardně napojeno na 

výtlakovém potrubí do vodoje-
mu na Výhoně, to ovšem nikdo 
netušil. Kvůli opravě pak bylo 
nutné dočasně odstavit od zdro-
je vody sousední obce – Bluči-
nu, Opatovice a levobřežní část 
Židlochovic. Následná oprava 
již byla otázkou několika hodin 
a asi v 16 hodin byla obnovena 
dodávka vody do všech odstave-

ných míst.
Jednalo se tedy o dědictví 

z minulosti, tzv. „kostlivce ve 
skříni“, se kterými se ještě urči-
tě správce VAS, a. s. v někte-
rých částech Židlochovic časem 
setká.

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hosp.

Zelenou stezkou ze Židlochovic až do Hrušovan

Možná jste si všimli, že kolem 
silnice ze Židlochovic do Hru-
šovan probíhaly v podzim-
ních měsících krajinné úpravy. 
Šlo o realizaci akce s názvem 
„INTERAKČNÍ PRVEK I.P.41 
v k. ú. Hrušovany u Brna a Voj-
kovice“, jejíž výsledkem je vytvo-
ření travnatého pásu s rozptýle-
nou zelení, která je zastoupena 
domácími stromy původní vege-
tace (např. dub letní, lípa srdčitá, 
javor babyka), stromořadím z 
ovocných stromů a skupina-
mi domácích keřů. Tento deset 
metrů široký pás zeleně má za cíl 
propojit vegetační prvky mok-
řad v lokalitě Líchy na západním 
okraji katastru Židlochovice s 
významným krajinným prvkem 
(VKP) louka pod Šejbou a ryb-
níkem Šejba v katastru Vojko-
vic. 

Na rozloze 6700 m2 byla 

založena květnatá louka s dřevi-
nami. Zároveň zde byla vysazena 
alej z ovocných dřevin tradičních 
i pozapomenutých druhů stro-
mů, byly dosazeny nejen známé 
odrůdy, ale i lokální staré odrů-
dy. Část s alejí má za cíl plnit 
i funkci vzdělávací a také vrátit 
tradiční prvek do krajiny.

Nová výsadba doplní a zkva-
litní kostru ekologické stability 
krajiny i výrazněji přispěje ke 
zlepšení obrazu celé krajiny. Rea-
lizací projektu došlo k navýšení 
ploch přírodě blízkého charak-
teru. Celkem zde bylo vysazeno 
28 ks domácích neovocných 
druhů stromů, 18 ks ovocných 
stromů a 178 ks domácích keřů.

Projekt byl zrealizován na 
pozemcích v majetku města 
Židlochovice, které byly vytvo-
řeny po pozemkových úpravách 
v k. ú. Vojkovice. Je příjemné, že 
po dokončení akce a zapojení 
travních porostů bude možné 
pěšky projít přírodním prostře-
dím mimo silniční komunikace 

Základní cíle projektu:
Snížení větrné eroze
Oživení strohé zemědělské krajiny
Zvýšení podílu domácích dřevin a ovocných stromů v krajině
Zvýšení biodiverzity krajiny
Místo pro úkryt a hnízdění drobných živočichů a ptactva
Zdroj potravy pro ptactvo

<

<

<

<

<

<

ze Židlochovic do Hrušovan.
Projekt byl dokončen 30. lis-

topadu, z celkových nákladů na 
založení (300.000,– Kč) je 75 % 
hrazeno z dotace Operační-

ho programu Životní prostře-
dí. Akci realizovala odborná 
zahradnická 7 rma, která vzešla z 
výběrového řízení.

Předávání nového vozu / foto: Lenka Betášová

Nová výsadba / foto: Ing. Martin Dratva



ZŠ ŽidlochoviceVýběr povolání je nesnadným úkolem pro žáky i jejich rodiče

Mgr. Ivana Koždoňová
zástupkyně ředitelky

Volba povolání zásadním způ-
sobem ovlivní další život našich 
dětí. Proto Základní škola Židlo-
chovice pořádá každý rok Burzu 
středních škol. Zorientovat se 
v nabídce středních škol a vybrat 
si nejvhodnější, představuje 
pro mnoho žáků a jejich rodiče 
nesnadný úkol. Školní poraden-
ské pracoviště se jim v tom snaží 
pomáhat. Burza středních škol, 
která letos proběhla 8. listopa-
du, patří k hlavním aktivitám 
školy v této oblasti. Sešlo se zde 
27 zástupců středních škol z 
regionu. Mezi středními škola-

mi je o účast na naší burze vel-
ký zájem a reprezentanti těchto 
škol velmi pozitivně hodnotí 
průběh této akce. Na začátku 
setkání výchovná poradkyně pro 
volbu povolání Mgr. Bravenco-
vá seznámila přítomné rodiče 
a žáky s průběhem přijímacího 
řízení. Prezentovala podmínky 
pro přijetí, formální záležitosti 
kolem přihlášek, vysvětlila funk-
ci zápisového lístku, upozornila 
na atlas škol a na závěr předsta-
vila jmenovitě každou přítom-
nou střední školu. Následně si 
rodiče s dětmi mohou osobně 
promluvit se zástupci škol, vzít 
si propagační materiál, větši-
nou dostanou pozvánku na den 
otevřených dveří. Své zážitky 

z burzy žáci proberou ve škole 
v předmětu Člověk a svět práce. 
V těchto hodinách se až do při-
jímacího řízení budou proble-
matikou volby povolání zabývat. 
K dispozici je jim celý tým škol-

ního poradenského pracoviště. 
Doufáme, že všichni budou mít 
při výběru šťastnou ruku a že po 
absolvování střední školy najdou 
zajímavé uplatnění.
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Burza středních škol / foto: Miroslav Gergel 

Hasík opět zavítal mezi školáky

Mgr. Marcela Černá
pedagožka základní školy

V tomto roce slaví preventivně 
výchovný pořad Hasík 20 let 
své existence. Cestičku za naši-
mi žáky má dráček Hasík za 
tu dobu již pěkně vyšlapanou. 
Začátkem listopadu zavítal do 2. 
tříd a navštívil také děti ve škol-
ní družině. Židlochovičtí hasiči 
žáky seznámili se svým nároč-
ným povoláním, hašením ohně 

počínaje a pomocí u doprav-
ních nehod konče. Formou růz-
ných her si žáci osvojili spoustu 
dalších důležitých informací 
např. co je to tísňové volání, jak 
správně hlásit požár, co dělat, 
když na mě hoří oblečení, zása-
dy první pomoci při popálení, 
jak se chovat při poplachu.
Všichni Hasíkovi gratulujeme 
k jeho kulatým narozeninám a 
těšíme se na příští návštěvu.

Vážení čtenáři,
koncem roku nastává vždy čas 
bilancování, proto bych Vám 
nyní ráda poskytla malý výčet 
událostí, ke kterým v průběhu 
roku 2016 ve vysílání Regio-
nálního zpravodajství, které je 
možné přijímat prostřednictvím 
kabelové televize, došlo.

Letošní rok probíhal opět 
v poněkud zrychleném tempu. 
Nejdříve jsme se vypořádali s 
novým digitálním rozhlasem, 
kdy se propojily dva, zcela oddě-
lené systémy (rozhlas – kabe-
lová televize), a poté nastal čas 
na zásadní a klíčové zlepšení 
kvality celého vysílání, které do 

března letošního roku probíha-
lo ve zmenšeném formátu HD 
(1280 x 720, tzv. HD ready). 
Dalším důvodem, proč jsme se 
obrátili s žádostí na 7 rmu Self 
servis, která zajišťuje odbavová-
ní  našeho infokanálu do kabe-
lových rozvodů a spolupracuje 
s městem na technické podpoře 
vysílání, byl ten, že jsme řešili 
neustálé výpadky a problémy 
s nekvalitním videem, které 
je vysíláno ve 13:00, 18:00 a 
22:00 hodin.

Téměř nemožné se stalo sku-
tečností, přesně 11. dubna 2016,  
jsme díky usilovné spoluprá-
ci s 7 rmou Self servis spustili 
opravdové  vysílání v plném 
rozlišení HD (1980 x 1080), jak 
ve statickém, tak pohyblivém 
obraze (videu). 

Kabelová televize přináší zpravodajství z regionu

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Dnes již mohu s jistotou kon-
statovat, že všichni pracovníci, 
kteří se podíleli na technické 
podpoře našeho vysílání, včet-
ně mne, si tímto dnem skutečně 
oddychli. 

V letošním roce se reportáže,  
stejně tak jako v předešlých 
letech, věnovaly především kul-
turnímu dění a spolkové činnos-
ti ve městě a okolí. Poděkování 
patří našim příznivcům, panu 
Aloisi Kvasničkovi a Jaroslavu 
Osičkovi, kteří nezištně dávají 
našemu infokanálu k odvysílání 
již zpracovaná videa. 

V novém roce 2017 si přejeme 
i nadále spolupracovat se všemi 
organizacemi, které působí ve 
městě, a přinášet tak do Vašich 
domovů více informací jak ze 
spolkové činnosti, tak řadu zají-

mavostí, na které nás můžete 
také prostřednictvím výzvy upo-
zornit.

Vaše náměty a připomínky 
zasílejte na:
infokanal@zidlochovice.cz 
nebo nás informujte telefonicky 
734 352 343.

Závěrem se loučím s přáním 
poklidného adventu, veselých 
Vánoc a v novém roce 2017 
nalezení hledaného…

Hasiči na návštěvě v základní škole / foto: archiv základní školy 



Naše cesta na Mistrovství České republiky v přespolním běhu

Gymnázium Židlochovice
Gymnázium v zemi galského kohouta aneb Jak to mají 
žabožrouti

Barbora Večeřová
studentka septimy

Nemíním vás tu zahltit fakty 
typu, v kolik jsme dorazili na 
letiště, kolik kroků od fran-
couzské školy jsme bydleli nebo 
kolikrát jsem se ztratila. Ráda 
bych se na náš výměnný pobyt 
podívala z malinko jiného 
úhlu.

V dubnu letošního roku jsem 
nedočkavě přešlapovala na 
nástupišti a čekala na autobus 
z Prahy, který ne a ne dorazit. 
Konečně tam byl a tak to všechno 
začalo (pro hnidopichy to začalo 
mnohem dřív, ale tady to začalo 
doopravdy). Partička studentů 
se vypotácela z autobusu, křiče-
li jeden přes druhého neznámá 
zašifrovaná hesla a já až po něko-
lika minutách pochopila, že to 
bude asi francouzština. A takto 
vypadalo první setkání s našimi 
francouzskými přáteli. 

Jak tedy Francouzi žijí? 

V první řadě nikam nespěcha-
jí. Na všechno mají dost času. 

Když jsme dorazili do Belfortu 
(odkud naši kamarádi povětši-
nou pocházejí), byla tam asi půl-
ka rodin. Když jsme u snídaně 
řekli, že za deset minut vyjdeme, 
za půl hodiny se teprve odemy-
kaly dveře. 

Rada č. 1: S Francouzem si 
domlouvejte schůzku vždy o 15 
minut dříve.

Pro Francii je samozřejmě 
typické vynikající jídlo. Hlemýž-
di počínaje a žabími stehýnky 
konče. Ale do toho „meníčka“ 
jsou schopni nacpat třeba i koně. 
A to několikrát. Já jsem za těch 
šest večeří dostala koně na talíř 
třikrát.

Rada č. 2: Kůň se francouzsky 
řekne cheval /ševal/.

Chcete rodině poděkovat, 
že byli hrozně milí a úžasně se 
o vás starali? Nekupujte kaktus! 
V Česku dáte někomu kaktus 
k narozeninám a on se rozplývá, 
jak je krásně malinkatý, chlupatý 
a roztomiloučký. Tak ve Francii 
ne. Tam dostanete kaktus, jen 

pokud o vás veřejnost ví, že jste 
vášnivý sběratel a to vám ho dají 
opravdu jen odvážlivci. Zname-
ná to totiž naprostý opak toho, 
co jste jím mysleli.

Rada č. 3: Kupte jako poděko-
vání Francouzům raději něco 
na zub, nebo oni nepoděkují 
vám.

Toto byly asi tři nejdůležitější 
rady pro zájemce, kteří by rádi 

strávili nějaký čas ve Francii. 
Všechny tyto situace jsem si 
zažila na vlastní kůži a přijde mi 
velmi důležité veřejnost varovat. 
Spoustu árií o tom, jak výtečné 
jsou francouzské sýry, jak se děti 
ve školních jídelnách mají jako 
prasátka v žitě nebo jak moder-
ní jsou jejich školy, si můžete 
dohledat na internetu, ale prak-
tické rady vám poví jen ten, kdo 
to zažil.

Studenti gymnázia na výměnném pobytu ve Francii / foto: archiv gymnázia
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Natálie Furchová
žákyně 8. B

V říjnu zaznamenala ZŠ Žid-
lochovice historický úspěch, 
když díky družstvu starších 
žákyň měla zastoupení na 
Mistrovství České republiky 
v přespolním běhu. Vybojova-
né čtvrté místo je ve tvrdé kon-
kurenci skvělým výsledkem. 
Děvčata, Natálie Furchová, 
Aneta Kolegarová, Anna Kole-
garová a Kamila Cechmeistro-
vá, si užívají sportovní radost 
a už naznačila, že příští rok 
chtějí na „bednu“! Poděkování 
patří i panu učiteli Mgr. Luká-
ši Přichystalovi, který děvčata 
připravoval, motivoval, pod-
poroval a skvěle fandil!

A jak cestu k největšímu 
úspěchu sportovní kariéry 
viděly holky?

„Bylo to nad všechna naše 
očekávání, že jsme se zapsaly 
do historie naší školy jako první 
družstvo, které se probojovalo až 
na samotné mistrovství České 
republiky. Naší první překážkou 
bylo okresní kolo v Želešicích, kde 
většina z nás doběhla na před-
ních příčkách (Natálie Furcho-
vá – 1. místo, Aneta Kolegarová 
– 3. místo a Anna Kolegarová 
– 4. místo), ale nikde v dohled-
nu jsme neviděly naši čtvrtou 
běžkyni Kamilu Cechmeistrovou. 
V momentu, kdy dobíhali posled-
ní závodníci, se v nás začala pro-
bouzet panika, jestli se Kamči 
náhodou něco nestalo. Po 15 
minutách netrpělivého vyhlížení 
a následného hledání jsme ji s 
pomocí našeho pana učitele Mgr. 
Lukáše Přichystala našli ve vino-
hradě, jak sedí a drží se za kotník. 
Věděli jsme však, že musí dojít do 
cíle, jinak by bylo naše družstvo 
diskvali< kováno, tak jsme ji zača-

li povzbuzovat. Vzhledem této 
nehodě jsme ani neočekávaly, že 
bychom se nějak dobře umístily, 
avšak při vyhlašování výsledků 
pro naše družstvo nastal šok: 
„ZŠ Židlochovice vyhrávají první 
místo a mají zajištěný postup do 
krajského kola.“

A jaká byla naše druhá pře-
kážka při postupu na mistrov-
ství?

„Tou bylo krajské kolo v Hodo-
níně (Natálie Furchová – 1. mís-
to, Aneta Kolegarová – 2. místo, 
Anna Kolegarová – 4. místo a 
Kamila Cechmeisterová – 6. mís-
to), na kterém jsme si téměř bez 
potíží zajistily postup na samotné 
mistrovství ČR konané 20. října 
t. r. Zato vlastní cesta do Hradce 
Králové byla  samá překážka a 
trvala autem 3,5 hodiny. Všude 
opravovali silnice a navigace nás 
táhla přes uzavřené komunikace 
(vždyť to znáte). Náš pan učitel 

nás ale nakonec dovezl na správ-
né místo i bez ní. Když jsme přijeli 
na místo, byl nejvyšší čas se začít 
převlékat do sportovního, najíst 
se a rozcvičit se. Poté bylo zahá-
jení doprovázené hymnou Asoci-
ací školních sportovních klubů, 
kde si každý tým musel nastoupit 
za paní, která měla v ruce ceduli 
s názvem jeho kraje. Připadaly 
jsme si jako na olympiádě! Cel-
kem tu tedy stálo 14 družstev.

I přes velkou konkurenci dívek, 
které se věnovaly nějakému spor-
tu profesionálně, jsme se umístily 
na celkovém ČTVRTÉM místě. 
Jako jednotlivci jsme se umís-
tily na těchto místech: Natálie 
Furchová – 11. místo, Aneta 
Kolegarová – 22. místo, Anna 
Kolegarová – 23. místo a Kami-
la Cechmeistrová – 27. místo. 
Z našeho jedinečného úspěchu 
máme i po několika dnech pořád 
velkou radost.“



Jiráskova Lucerna rozsvítí jeviště Masarykova kulturního domu

Antonín Houdek
T.J. Sokol Židlochovice

V létě uvedl náš soubor divác-
ky oceněné představení Mon-
sieur Amédée, ve kterém exce-
loval v hlavní roli Luboš Spáčil. 
Dlouho jsme hledali svěží téma, 
které by navázalo na skvělý dra-
maturgický plán minulých let a 
přitom re| ektovalo celospole-
čenskou náladu. Proto se Diva-
delní soubor Sokola Židlocho-
vice rozhodl nastudovat a uvést 
hru, která zásadním způsobem 
oslovila v době národního 
obrození široké masy lidí. Nejde 
o nic menšího než o Lucernu 

významného českého dramati-
ka Aloise Jiráska.

Píše se 17. listopad roku 1905 
a Národní divadlo v Praze uvá-
dí pohádkové drama, jehož 
hlavním poselstvím je příběh 
o hrdosti, svobodě, lásce a zvůli. 
Dle soudobé kritiky jde o dílo 
plné humoru, rokokového půva-
bu i hluboké poezie. V přenese-
ném slova smyslu jde o český 
Sen noci svatojánské, ve kterém 
hledal Jirásek inspiraci. Tato 
divadelní hra má kočičí život. 
Každá generace v ní objeví něco 
nového, něco poetického a něco 
dobového. Proto i my jsme se 
rozhodli Jiráskovu Lucernu vrá-
tit zpět na „židlochovická prk-

na“. Možná symbolicky v datu 
blízkém 17. listopadu, které je 
pro naše novodobé dějiny tak 
zásadní, možná symbolicky 
v době, kdy je téma svobody, 
nadvlády a příkoří čím dál více 
diskutované. 

„V Lucerně chceme vyzdvih-
nout především její pohádkový 
odkaz a podtrhnout laskavý 
humor, kterým je celý příběh 
prodchnutý“ říká Martin Janí-
ček, který se tentokrát ujal režie. 
„Rádi bychom pozvali na naše 
představení nejen dospělé, ale i 
děti, které doufejme, oslovíme 
nejen celkovým laděním příbě-
hu, ale i tradičními postavami 
jako jsou vodníci či strašidla.“ 

Pokračuje. „Sousto je to skuteč-
ně velké. Je to znát nejen na širo-
kém obsazení, ale i na náročnos-
ti scény, kostýmech a svícení.“

V chystaném představení se 
ukážou nejen vám divákům 
dobře známé tváře, jako jsou 
Antonín Houdek, Milan Sklen-
ský, Ivana Palášková  či Marcela 
Teinerová, ale i nové neokouka-
né jako Petr Brázda nebo Eva 
Menšíková. 

Těšíme se na vás v Masary-
kově kulturním sále v Židlo-
chovicích, a to 8. a 9. prosince 
v 18.00 hod. a 10 prosince v 
16.00 hod. Věříme, že si užije-
te skvělé představení.

Po půlroční odmlce o sobě dávají sokolští ochotníci opět vědět. Už v započatém adventu odehrají  premiéru kouzelného příběhu, 
jehož hlavní roli bude hrát Lucerna.
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Sokolové slaví

Eva Kadlecová
T.J. Sokol Židlochovice

Letošní rok se v židlochovickém 
Sokole nesl ve znamení oslav 
120. výročí založení jednoty a 
současně tomu bylo sedmdesát 
let, kdy byla zahájena stavba 
nové sokolovny. Sokolové se 
tato významná jubilea rozhod-
li připomenout hned několika 
akcemi. 
Po úspěšném jarním veřejném 
cvičení, kde se v několika hro-
madných skladbách představili 
cvičenci místní i přespolní, vyvr-
cholí vzpomínkové akce výroč-
ní valnou hromadou. Během ní 

bude mimo jiné tělocvičné jed-
notě předána pamětní Stuha, 
Sokol Židlochovice pak ocení 
pamětní medailí několik členů, 
kteří se zasloužili o obnovu jed-
noty či svou dlouholetou prací 
pro organizaci přispěli k dobré-
mu jménu Sokola. Během slav-
nostní akce představí jednotliví 
členové jednoty nejen historii, 
ale především současnost spol-
ku.
T.J. Sokol Židlochovice srdeč-
ně zve všechny své příznivce 
k účasti na valné hromadě a 
k následné besedě u občerstvení 
dne 11. prosince 2016 v16 hodin 
v Masarykově kulturním sále.

V období 1.–15. ledna 2017 
do našich domovů už tradičně 
zavítají koledníci Tříkrálové 
sbírky přinést šťastnou zvěst a 
požehnání příbytkům. Do kasi-
ček, jimiž je vybavena každá 
skupinka koledníků, můžeme 
i my přispět libovolnou sumou, 
která pak poputuje na pomoc 
přímo těm, kteří ji potřebují.

Pomocnou ruku poskytu-

je Oblastní charita v Rajhradě, 
která zahrnuje celkem 117 obcí 
modřického a rosického děka-
nátu. Díky Vašim každoročním 
příspěvkům se nám daří udržo-
vat vysokou kvalitu služeb a dále 
se rozvíjet. V Domě léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa pomáháme 
nevyléčitelně nemocným a také 
jejich rodinným příslušníkům. 
Kvalitní péče se dostane i těm, 
kteří chtějí dožít své poslední 
dny doma díky Mobilnímu hos-
pici sv. Jana. Do domácností jez-
dí i terénní pečovatelské a ošet-

Tři králové přinášejí šťastnou zvěst i pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují

Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky

řovatelské služby, které poskytují 
zdravotní ošetření a uspokojují 
základní životní potřeby.

Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež VATA poskytuje 
v Židlochovicích a okolí záze-
mí mladým, kteří jsou ve svém 
okolí ovlivňováni negativními 
jevy. Klienti Chráněného byd-
lení sv. Luisy pro lidi s demencí 
si pochvalují novou, na zákla-
dě jejich potřeb vybudovanou 
zahradu, jež byla pořízena právě 
z loňského výtěžku Tříkrálové 
sbírky.

Při naší činnosti spolupracuje-
me s dobrovolníky, provozujeme 
vzdělávací centrum a sociálně-
rehabilitační službu Kavárna Slu-
nečnice v budově hospice, půjču-
jeme kompenzační pomůcky a 
přímo v budově hospice zajišťu-
jeme ubytování pro rodinné pří-
slušníky našich klientů.

Děkujeme, že s námi pomá-
háte tam, kde je potřeba. Každá 
domácnost, která se otevře dobré 
věci a přispěje do pokladniček 
koledníků, má velkou zásluhu 
při pomoci potřebným.
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uzenin na objednávku pro naše 
zákazníky. Od přijetí objednáv-
ky až po < nální podobu dárko-
vých košů nebo kazet. Umíme 
v prodejně individuálně poradit 
i zákazníkovi, který ještě nemá 
konkrétní představu o podobě 
svého dárku.“

Obsahem dárkových krabiček, 
které jsou určitě originálním 
dárkem pro různé příležitosti,  
jsou mimo trvanlivé uzeniny 
také polokonzervy bez chemic-
kých a přídavných látek i barviv, 
jejichž výrobu zavedl v roce 2016 
František Janíček. Balení ve veli-
kosti větší bonboniéry si mohou 
zákazníci objednat předem při 
nákupu nad tisíc korun a pak si 
ho jen vyzvednout bez čekání v 
prodejně. „Polokonzervy jsou 
téměř domácí, jako vše, co se u 
nás vyrábí,“ doplňuje na závěr 
František Janíček.

František Janíček a Benedikt Čupa s pracovním týmem  / foto: Simona Lvovská 

Jednou z prodejen na náměs-
tí, bez které si život v Židlo-
chovicích nedovedeme před-
stavit, je prodejna s masem a 
uzeninami, řeznictví Janíček  
& Čupa.  Nakupujeme-li zde, 
vždycky víme, co kupujeme. Je 
to proto, že prioritou w rmy je 
už od počátku podnikání vždy 
jen vlastní výroba. 

Zárodek podnikání pánů 
Františka Janíčka a Benedik-
ta Čupy sahá až před rok 1989, 
kdy oba pracovali v Masném 
průmyslu Brno, Benedikt Čupa 
na jatkách a František Janíček 
míchal uzeniny. „Už tehdy bylo 
mým snem vyrábět jen své vlast-
ní poctivé uzeniny,“ vzpomínal 
František Janíček.

Firma Janíček &  Čupa, výroba 
speciálních uzenin s. r. o. letos 
slaví 25. výročí. 

„Od r. 1991 jsme jako dva 
společníci využili příležitost mít 
vlastní výrobnu s prodejnou 
v Židlochovicích. Maximální-
ho počtu zaměstnanců cca 25 
jsme dosáhli na konci devadesá-
tých let, tedy ještě před vstupem 
obchodních řetězců na český trh. 
Dnes se jejich četnost ustálila na 
počtu deseti, které ale řemeslo 
baví. Bez tohoto faktu to snad ani 
nelze dělat.“

ČERSTVÉ A BEZ CHEMIE
Aby uzeniny byly pořád čers-

tvé, je nutné dobře rozplánovat 
čas. Pracovníci vstávají v době, 
kdy většina z nás má hlubokou 
noc, ve dvě hodiny ráno. To pro-
to, aby v obchodě bylo včas čer-
stvě vyuzené maso, teplé vařené 
maso a teplá pečená sekaná, 
čerstvé škvarky, ražniči i ptáčci. 
Všechno tak, jak to má zákazník 
rád.

„Vždy mně šlo především 
o kvalitu našich výrobků. Trošku 
mě však mrzí, že mnoho lidí chuť 
kvalitní uzeniny ani nepozná. Na 
druhou stranu se jim ale nedivím, 
protože dnes se nákup často odví-
jí od ceny, a ta mnohdy upozadí 
chuťové pohárky...“ 

Vysoké hodnoty složení masa 
bez množství přidaných škodli-
vých éček a barviv v uzeninách 

rubriku připravuje
Mediální komise

i polokonzervách vyrobených 
řeznictvím Janíček & Čupa na 
našem trhu téměř nenajdete.  

Vyrábí totiž jen takové 
množství zboží, které zákazníci 
stačí zkonzumovat, je tedy neu-
stále čerstvé bez nutnosti che-
mie. 

„V nabídce máme i šunku 
s obsahem masa 96 % (nejvyš-
ší možný) a také šunkový salám 
s 96 % masa. S tak vysokým obsa-
hem masa jsme jediní na trhu. 
Všechny naše trvanlivé uzeniny 
obsahují nejvyšší obsah masa 
96 % , zbytek je sůl a koření. 
Měkké výrobky, např. Gothajský 
salám, špekáčky atd., obsahují 
85 % masa, sůl, koření a potřeb-
né množství vody, bez které se 
tyto výrobky nedají zamíchat tak, 
aby byly zároveň jemné, křehké a 
šťavnaté.“

ČESKÁ CHUŤOVKA OD 
JANÍČKA & ČUPY

Důkazem kvality jsou četná 
ocenění na degustačních a gas-
tronomických soutěžích, a to 
i mezinárodního významu od 
odborné veřejnosti. Oceněno 
již bylo téměř osmdesát procent 
výrobků z celkové produkce.

Jen za letošní rok byla kva-
lita výrobků řeznictví Janíček 
& Čupa vítězně oceněna hned 
dvakrát; na jaře v mezinárodní 

Obchody a služby ve městě: Prioritou je vždy jen vlastní výroba

soutěži Zlatá Salima bylo jako 
vítězné vyhodnoceno Židlocho-
vické pečené maso, v říjnu pak 
v Senátu Parlamentu ČR převzal 
František Janíček vítězné oceně-
ní Česká Chuťovka  2016 za Žid-
lochovický Lančmít podle vlast-
ní receptury i za Židlochovickou 
paštiku s pečeným masem.

ORIGINÁLNÍ DÁREK, KTE-
RÝ JINDE NEKOUPÍTE

Janíček & Čupa jsou jedinou 
malou 7 rmou v ČR, která vyrábí 
a také prodává salám Židlocho-
vák s ušlechtilou plísní na povr-
chu, Židlochovický pršut z kot-
lety, vše  podle vlastní receptury. 
Devadesát procent všech výrob-
ků je vhodných pro bezlepkovou 
dietu – celiaky.

„S mojí dcerou, která u nás 
pracuje jako fakturantka, reali-
zujeme dárkový balíčkový prodej 

Firma: Janíček & Čupa,
speciální výroba uzenin s. r. o.

Adresa: nám. Míru 26, Židlochovice
Telefon: 547 238 187
WEB: vwww.reznictvi-zidlochovice.cz
Facebook: facebook.com/topuzeniny
Otevíráme nový e-shop: top-uzeniny.cz

Otevírací hodiny: pondělí 8:00–16:00
 pátek 7:00–17:00
 sobota 7:00–11:00

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích.
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Badmintonová sezóna je v plném proudu

Další badmintonovou sezónu 
jsme zahájili aktivní účastí na 
probíhajících turnajích. Výkon-
nost jsme se rozhodli podpo-
řit intenzivními víkendovými 
tréninky, z nichž první proběhl 
v sobotu 15. října pod vedením 
Davida Pokorného, trenéra Bad-
minton Academy Brno. Protože 
na běžném tréninku není čas na 
zápasy, uspořádali jsme 5. lis-
topadu oddílový turnaj soutěž-
ní skupiny, kde děti trénovaly 
i hru v párových disciplínách. 

V sobotu 19. listopadu se deset 
dětí badmintonového oddílu 
zúčastnilo turnaje GPC v kate-
gorii U13 v Podolí u Brna. Jed-
nalo se o postupový turnaj na 
GPA v Českém Krumlově, kam 
se podařilo probojovat Tereze 
Durmiši a Nikole Giňové, kte-
ré spolu zvítězily ve čtyřhře. 
Bronzového umístění dosáhly 
ve dvouhře Tereza Durmiši a 
Monika Ivičičová. 

Přejeme hodně štěstí v další 
reprezentaci oddílu.

Stanislava Gergelová
T.J. Sokol Židlochovice

Oddíl židlochovických badmintonistů / foto: Stanislava Gergelová 

Otevřená jurta: Možnost něco zažít

Světlana Zapadlová
LMŠ Výhonek

Předposlední říjnovou sobotu 
se rozestoupily mraky, na jed-
no odpoledne vysvitlo slunko 
a v podzimní mlze se objevila 
silueta jurty – jurty otevřené. 
Jurty, která vyrostla na kopci 
Výhoně během letošního roku 
a v ní se usídlila Lesní mateřská 
škola Výhonek. 

V den otevřené jurty poze-
mek kolem ní ožil návštěvou 
více než stovky rodičů, dětí, zvě-
davců, příznivců, skřivánků, psů 
a kočárků. A výstup na kopec 
stál za to – nejen pro okouzlují-
cí výhled orámovaný barevným 

listím. Kromě možnosti nahléd-
nout do jurty na návštěvníky 
čekalo také lahodné domácí 
občerstvení, pásmo afrických 
pohádek divadla ToTeM a krát-
ké vystoupení židlochovických 
Skřivánků.

Tato akce byla středobodem 
našeho letošního projektu Ote-
vřená jurta, která měla lidem 
umožnit, aby se do jurty při-
šli podívat a něco příjemného 
v ní zažít. Během podzimu jste 
tak mohli zavítat do jurty i na 
několik seminářů či workshopů: 
zážitková pedagogika, výroba 
sýrů, dílna adventních věnců. 

Velký ohlas měla také Výhon-
kem pořádaná svatomartinská 
slavnost, jež měla podobu lam-

pionového průvodu v židlocho-
vickém parku. Na jednotlivých 
zastaveních cesty za svatým 
Martinem jsme se dovídali o 
svatomartinských zvycích i o 
poselství lásky, soucitu a milosr-
denství, které v sobě tento svá-
tek skrývá.

Srdečně děkujeme všem, kte-
ří se na projektu Otevřená jur-
ta podíleli organizačně, kteří se 
akcí zúčastnili, i těm, kdo nám 
pomáhají vytvářet a žít spole-
čenství kolem Lesní mateřské 
školy Výhonek. Přejeme vám i 
nám, aby světlo ze svatomartin-
ských lucerniček prozářilo celý 
advent a zůstalo v nás i nadále.

Výroba adventních věnců v jurtě / foto: Silva Zouharová 

Nové knihy

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
WAGNER – Dřív, než půjdeš 
spát

Pohádky
VLADISLAV – Proměny, 
CHUDOŽILOV – Kouř 
z komína, DVOŘÁKOVÁ 
– Flouk a Líla

Pohádkové příběhy
MATĚJOVSKÝ – Čuňa, Zulu a 
Ferda, KOSKOVÁ TŘÍSKOVÁ 
– Ondráškova abeceda, PILÁ-
TOVÁ – Kiko a tulipán

Dobrodružné a detektivní 
příběhy
JURÁČKOVÁ – Kam zmize-
la Anna?, DOSKOČILOVÁ 
– Ukradený orloj

Historické příběhy
FUČÍKOVÁ – Karel a rytíři, 
VÁLKOVÁ – Karel IV.: Únos 
v Paříži, Boj o Ameriku

Fantasy romány
HATFIELD – Kniha bouří, 
MCCORMACK – Doctor 
Who: Královská krev,

Naučná literatura
TALAFANTOVÁ – Jak slovo na 
Velkou Moravu přišlo, PEUPLE 
– Copy a drdoly pro malé sleč-
ny, HANZOVÁ – Sloh od šestky 
do devítky

Eva Procházková
knihovnice



Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Ochutnáváním vína usínají starosti

V pátek 11. listopadu zahrád-
káři společně s městem uspořá-
dali letošní oslavu svátku svaté-
ho Martina jako poděkování za 
novou úrodu vinné révy.

Teplé září pomohlo, hrozny 
dobře dozrály, a tak i přes jarní 
mrazivé dny, které se podepsaly 
na výnosech, jsou letošní vína 
krásně svěží i aromatická. Letoš-
ní ročník bude patřit k těm nej-
lepším.

Po úvodním přivítání a připo-
menutí významu svátku provedl 
správce židlochovické farnosti  
farář Paweł Cebula obřad svěcení 
letošních mladých vín místních 
vinařů, které zahájil slovy:

„In vino veritas... Ve víně je 
pravda. Poví se to snadně, jen, 
kde ji máme hledat? Najdeš ji až 

na dně,“ a dodal také, že ochut-
náváním vína usínají všechny 
starosti, kterých určitě máme 
všichni hodně, a proto je dobré 
na ně někdy zapomenout.

Po obřadu svěcení vystoupil 
starosta města Ing. Jan Vitula, 
který zhodnotil práci vinařů a 
za jejich dobrou práci jim podě-
koval. Sám se pak svěřil, že jeho 
sklizeň se letos úplně nevydařila; 
jeho přiznání pravdy. 

Na závěr došlo k symbolické-
mu přípitku mladým vínem, kte-
rému jsme popřáli mnoho úspě-
chů. Po ukončení obřadu žehnání 
vína mohli návštěvníci akce před 
kostelem ochutnat 90 vzorků 
mladých a svatomartinských vín, 
včetně malého občerstvení.

Titul svatomartinské, který 
letos obdrželo 375 vzorků ze 
111 vinařství, uděluje vinařský 
fond na základě výroku degus-
tační komise.

Děkujeme všem vinařům, 
kteří nechali svá vína po posvě-
cení ochutnat návštěvníkům 
akce, a také všem, kteří se na 
této akci podíleli, zvláště pak 
Ing. Vladimíru Benešovi za 

zajištění vzorků vín od profe-
sionálních vinařů a ženám za 
chutné moučníky.

Svěcení vín v kostele / foto:  Lenka Betášová

Knihovna předala ceny vítězkám literární soutěže Mýty a legendy mého kraje

Bohumila Pavková
knihovnice

Městská knihovna v Židlo-
chovicích se zapojila do pro-
jektu Jihomoravského kraje na 
podporu čtenářství s názvem 
Jižní Morava čte. Slavnostní 
předávání cen vítězům proběhlo 
v úterý 29. listopadu. Vítězkou 

literární soutěže na téma Mýty 
a legendy mého kraje se v první 
kategorii od 6 do 9 let stala Ale-
xandra Glocová ze Židlochovic 
s pověstí, kterou pojmenovala 
Jak se do Brna vrátil drak. Ve 
druhé kategorii od 10 do 18 let 
se na prvním místě umístila 
Michaela Oprchalová z Un-
kovic s pohádkou O zlém dra-
kovi v Židlochovicích. Vítězky 

obdržely vstupenky do VIDA 
centra a pozvánku do brněnské-
ho divadla Polárka, kde v pro-
sinci proběhne setkání vítězů z 
celého Jihomoravského kraje.

Současně jsme také ocenili 
účastníky celoročního projektu 
Lovci perel, kdy se vybrané dět-
ské knížky stávají perlorodkami 
a přinášejí svým čtenářům zisk 
v podobě opravdových perel, 

které si děti navlékají na drátky 
přímo v knihovně. Díky tomu 
perly neztratí a navíc mohou 
porovnávat svůj výkon s ostatní-
mi. Nejúspěšnější lovkyní perel 
se v letošním roce stala Jana 
Psotová z 2. třídy ZŠ Židlocho-
vice.

Zaznělo v kostele Povýšení svatého Kříže na svatého Martina, který vždy patřil k oblíbeným svátkům roku. Hospodáři čekali na první 
sníh, hospodyně pekly posvícenskou husu, martinské rohlíky a jiné laskominy. Podle tradice se na sv. Martina uzavíraly smlouvy mezi 
obcí a obecním pastýřem, ovčákem a ponocným. Čeleď dostávala po ukončení služby plat. A protože svatý Martin je patronem mj. 
vinařů, konaly se ve vinařských oblastech slavnosti vína, při kterých se ochutnávalo první mladé víno z nové sklizně. Na dodržování této 
pěkné zvyklosti v Židlochovicích už šest let dohlížejí členové zahrádkářského svazu.

Židlochovický Otakárek se nezazimoval

Jana Tesařová Dlabková
Židlochovický Otakárek

dýňových slavnostech v Hor-
tiscentru. Naposledy v tomto 
roce to byla účast při pochodu 
rakouských čertů. 

I když v tomto zimním obdo-
bí není příliš z čeho vařit sirupy 
a džemy, neupadli jsme do zim-
ní letargie. Intenzivně se připra-
vujeme na další sezónu. Chceme 
opět přijít s originálními i tra-
dičními recepturami, zmapovat 
zanedbané a nevyužívané sady 
na Výhonu a vytvořit platformu, 

aby se k nám mohli v příští sezó-
ně připojit další nadšenci – ať už 
pro péči o stromy, tak pro vaření 
a pečení dobrot.

Děkujeme všem, kteří nám 
pomohli vzniknout a zvládat 
první rok života.

Především si vážíme pomoci 
ze strany města Židlochovice a 
partnerské výpomoci od spo-
lečností AGS Agro sortiment a 
Hortiscentra s. r. o.

Přejeme všem pod Výhonem 

klidné zakončení roku a úspěš-
ný vstup do roku nového.

Spolek Židlochovický Ota-
kárek vznikl letos na jaře a 
má tak za sebou první nároč-
nou sezónu, první rozevření a 
mávání křídel. 

Veřejnost jsme se pokusi-
li svou činností oslovit během 
Meruňkobraní, při Slavnostech 
burčáku, farmářských trzích a  
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rubriku připravuje
Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Komenského ulice

Stejný výhled v červnu 2015 / foto: Tomáš Dratva

Pohled z okna pana starosty do dnešní Komenského ulice, tenkrát Nosislavské. Konec 30. let 20. století.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
COLLINS – Krev není voda, 
BARREAU – Úsměvy žen, 
GEORGE – Přístav naděje

Romány českých autorů
BOČEK – Aristokratka na 
koni, VIEWEGH – Melouch, 
BOUČKOVÁ – Život je nád-
herný

Humoristické romány
TAYLOR – Doktore, to se teda 
povedlo!, JIM BOB – Mimo-
řádný život Franka Derricka, 
81 let

Psychologické romány
DOERR – Sběratel mušlí, 
GROFF – Osudy a běs, KINGS-
BURY – Čas tančit

Historické romány
DVOŘÁK – Země barbarů, 
ČERNÁ – Santini, RANDEL 
– Palác zářícího měsíce

Fantasy a sci-w  romány
HURLEY – Sága Světoborci 1.: 
Zrcadlová říše, LUKJANENKO 
– Stráž 1.: Pohraničí

Detektivní romány a thrillery
MORRELL – Vládce noci, 
ROBB – Totožnost neznámá, 
RICKSTAD – Tiché dívky

Dobrodružné romány
CALDWELL – Páté evangeli-
um, ROLLINS – Štvanice

Válečné romány
KESSLER – Dvojí hra, T-Force: 
Masakr v Métách

Literatura faktu
KOLOUCH – Oběť případu 
Babice, TRONCHIN – Spra-
vedlivý riskuje

Pravdivé příběhy
BOUZAR – Život po Dáeši, 
KIRK – Matka, dcera, nebo já

Životopisy
ZÁTOPKOVÁ – Náš život pod 
pěti kruhy, IVEREIGH – Papež 
reformátor

Naučná literatura
PILKA – Chvíle po západu 
slunce, VÁCHA – Tváří v tvář 
Zemi, CÍLEK – Co se děje se 
světem?

Sólisté:
Pavlína Švestková – soprán, 
Tomáš Badura – tenor, 
Martin Jakubíček – varhany 

Český 7 lharmonický sbor 
Brno – komorní sbor
Petr Fiala – dirigent

Zveme Vás:
Advent se sborem České D lharmonie Brno

Velkou událostí letošního adventu bude koncert duchovní hudby 
v podání komorního sboru České 7 lharmonie Brno. Celkem tři-
cet čtyři hlasů se rozezní barokní lodí kostela Povýšení svatého 
Kříže v Židlochovicích v sobotu 17. prosince od 16:00 hodin. 

TV NOE Vás zve ke sledování záznamu koncertu, který bude odvysílán ve čtvrtek 
22. prosince 2016 od 20:00 hodin a také na přímé vysílání adventní mše svaté z kos-
tela Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích v neděli 17. prosince v 9:30  hodin.

>> pokračování na str. 15
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Poslední akcí byl podzimní 
prázdninový výlet na chatu 
v Hostýnských vrších.
Celkem šest dětí, dva instruktoři, 
dva vedoucí,  kuchař a dřevař.
Během pěti dní poseděli a 
zpívali v indiánském teepee, 
zaplavali si v krytém bazénu v 

René Kubíček
Táborová skupina Rendy z. s.

Holešově, vyšlápli si na Horskou 
chatu Tesák a navštívili Zoo 
Lešná u Zlína.
Fotogra7 e a informace o akcích, 
které pořádáme, naleznete na 
našich stránkách:
www.rendytabor.wgz.cz.
Už připravujeme také další letní 
tábor 2017. Tentokrát výroční. 
Bude tomu již 20 let, co pod 
názvem Táborová skupina 
Rendy, pořádáme akce pro děti.

Táborová skupina Rendy vstupuje do dvacáté sezóny

Podzimní výlet / foto: archiv Táborové skupiny Rendy 

Mirka Šenkyříková
Mateřské centrum Robátko

HOP HEJ KOLEDA! Srdcová záležitost v činnosti Mateřského centra Robátko

Mateřské centrum Robátko 
o7 ciálně funguje od roku 2009. 
Po úvodních peripetiích s umís-
těním centra, kdy se dvakrát 
stěhovalo, se nakonec usídlilo 
v přízemí krásné, i když ještě na 
rekonstrukci čekající, Roberto-
vy vily. Obývá teď zčásti vnitř-
ní prostor přízemního podlaží. 
Stejně důležitý je i prostor vněj-
ší, tedy areál Robertovy vily, kde 
se v roce 2010 podařilo vybudo-
vat dětské hřiště, ve spolupráci 
s místními rodinami, Martinem 
a Pavlou Dratvovými a městem 
Židlochovice postupně od roku 
2012 dovytvořit a zpřístupnit 
prostor přírodní zahradou a 
v roce 2014 si především místní 
občané, rodiny a spolky adop-
tovali a sami vysázeli stromy 
po celém areálu. Stromy se nyní 
mají čile k světu a určitě uvíta-
jí, pokud o ně jejich adoptivní 

rodiče budou i nadále pečovat 
(např. zálivkou v době sucha 
nebo znovupřivázáním kmín-
ku, aby se strom ve větru neo-
hýbal). 

Od svého založení v roce 2009 
pořádalo Robátko velkou řadu 
akcí pro děti i dospělé. Jedna 
z nich je však tak trochu jiná, 
naše srdcová záležitost – HOP 
HEJ KOLEDA! Od roku 2010 
se scházíme na Štědrý den ve tři 
hodiny odpoledne v židlocho-
vickém kostele a zpíváme kole-
dy za hudebního doprovodu 
místních i přespolních muzi-
kantů. Poprvé přislo jen něko-
lik rodin, které zaplnily jen pár 
předních lavic. Postupem času 
však lidí v prostoru před oltá-
řem i v lavicích přibývalo. Až 
pošesté, v prosinci 2015, zapl-
nili celý kostel. V průběhu času 
se přidali místní skauti a přiná-
šeli Betlémské světlo, odkud si 
ho lidé nosili na štědrovečerní 
stůl. Pokud se zpětně podívám 
na fotky z těchto slavnostních 

setkání, vidím na nich naše rok 
po roce rostoucí děti i postup-
ně řídnoucí vlasy našich mužů. 
Ať už se naše zevnějšky měni-
ly jakokoli, ať už nás přibývalo 
nebo někdo chyběl, pokaždé 
jsme z této akce odcházeli ve 
sváteční náladě, posilněni slovy 

pana faráře, připraveni zased-
nout s rodinou ke štědrovečer-
ní večeři a přistoupit k rozsví-
cenému vánočnímu stromku. 
Věříme, že se nám to podaří i 
24. prosince 2016 a budou opět 
zářit nejen dětské oči. 

Na tábor Rendy jezdím teprve dva roky, a přesto se mi zdá, že 
sem jezdím odjakživa. Stačí na táboře prožít  pouhé dva dny a  
můžete o něm vykládat celé hodiny. Jednou z jeho předností je 
neopakovatelná atmosféra, kterou načichnete hned první den a 
připadáte si tu prostě skvěle. Nikdo se k vám nechová cize, všich-
ni jsou si od první chvíle  blízcí. 
Tábor trvá dva týdny a čas na něm hodně rychle utíká. Dny jsou 
plné her a často i naučných, které podnikáme většinou s celým 
oddílem. Oddíly jsou smíšené: kluci a holky spolu a také všechny 
věkové kategorie jsou namíchány dohromady. Je to vlastně tako-
vá větší rodina.
Jen ve výjimečných případech jsou oddíly dočasně rozdělené na 
starší a mladší, například při výšlapu k ruinám hradu Tem-
plštýnu. Každý den nám dává docela zabrat, takže odpolední 
klid skutečně rádi trávíme ve svých stanech nebo na louce před 
nimi. 
Z dalších táborových pozitiv musím říct,  že celkem závidím 
všem instruktorům a vedoucím, jak si u velké většiny dětí zcela 
přirozeně dokážou sjednat pořádek. Také se mi líbí vztah star-
ších účastníků tábora  k malým dětem, kterých mimochodem 
tento rok opravdu nebylo málo. Být rodič, nebál bych se poslat 
na tábor i menší děti. Každý jim pomáhá a rozhodně si nemo-
hou připadat opuštěné. 
Rád bych popřál táboru, aby mohl za dalších pět či deset let  
oslavit další výročí. A i já bych chtěl být při tom…

Mikuláš Francán, 13 let.

Mezi aktivní, i když méně nápadné spolky ve městě patří také Táborová skupina Rendy. Pracuje s dětmi, pořádá hlavně letní tábory, 
ale i jiné akce v průběhu celého roku.
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Vánoční koledování v roce 2011 / foto: archiv MC Robátko



Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen

Malý plamínek, který probouzí dobro ukryté v každém člověku

Betlémské světlo, které putuje 
do naší vlasti a do našich domo-
vů, je světelným poselstvím míru, 
smíření a pokoje pro všechny lidi 
dobré vůle. Každoročně, vždy 
před vánočními svátky, věnují 
stovky lidí svůj čas a námahu 
malému světýlku, které bylo 
zapáleno v Betlémě, rozvážejí ho 
ve vlacích, rozdávají na ulicích, 
nosí do svých domovů, aby jím 
připálili svíčku na štědrovečer-
ním stole. Tento malý plamínek 
spojí lidi různých národností, 

lidi neznámé a cizí, aby v nich 
alespoň na chvíli probudil to 
dobré, co je v každém ukryto. 
Mít doma Betlémský plamínek a 
nenechat ho zhasnout po dlouhé 
cestě, znamená stát se součástí 
nekonečného řetězu domovů 
propojených symbolem naděje a 
duchovního poselství vánočních 
svátků.

I letos Vám přivezou Betlém-
ské světlo skauti. Přijít si pro 
něj můžete v pátek 23. prosince 
od 17 do 19 hodin do sklepení 

pod radnicí (vchod Turistickým 
informačním centrem). Vezmě-
te s sebou buď lucerničky, nebo 
Vám dáme svíčky v kelímku na 
přenesení Betlémského světla 
domů. Můžete zde také společně 
se skauty chvíli posedět u čaje, 
cukroví, koled a nechat na sebe 
dýchnout vánoční atmosféru. 
Betlémské světlo bude k dispo-
zici také v sobotu 24. prosince 
v kostele během akce Hop hej 
koleda! od 15 hodin.
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Čekal na mě před svým 
domem a při podání rukou jsem 
si nemohla nevšimnout, že uka-
zovák i prostředník pravé ruky 
jsou pryč. Hlavou mi okamžitě 
bleskla myšlenka, že chybějící 
prsty jsou zřejmě průvodním 
znakem všech dřevozpracují-
cích profesí. „U mě to tak není, 
to kombajn a sklizeň hrachu mi 
sebrala prsty,“ usmívá se pan 
Josef Zelinka ze Šitbořic, tvůr-
ce betlému, který už od roku 
2008  zdobí ve vánočním období 
vedlejší oltář židlochovického 
kostela, a pokračuje: „Každý si 
myslí, že takový úraz je problém. 
Mně to ale spíš pomohlo, pro-
tože mi to vlastně změnilo život. 
Byl jsem agronomem, věčně na 
poli, obzvláště v období žní jsem 
i několik týdnů pořádně nebyl 
doma. No a najednou se stal 
úraz. K tomu se přidala politická 
transformace, na podnikání jsem 
ale nebyl, a tak jsem přijal nabíd-
ku nového zaměstnání.“

Začal vyučovat rostlinnou 
výrobu a ochranu rostlin ve 
střední škole v Kloboukách. 
Změna povolání mu přinesla 
volná odpoledne a celé víken-
dy a dokonce měl i prázdniny. 
„Tolik volna jsem dosud neznal,  
konečně jsem mohl dělat, co jsem 
vždycky chtěl.“ Už jako dítě totiž 
vynikal v malování, ke kterému 
se později přidala láska k řez-
bářství. První nabídky přišly od 
šitbořického bednáře Františ-
ka Tomance a za chvíli už pan 
Zelinka ve velkém ryl do dřevě-

ných sudů jména vinařů a  vinné 
i folklorní motivy.

V tu dobu do příběhu vstupu-
je židlochovický děkan, P. Josef 
Valoušek, který tehdy ještě spolu-
pracoval se známým brněnským 
řezbářem Jaroslavem Vaňkem. 
Když Vaněk zemřel (r. 1991), 
začali jeho sousedi z ateliéru 
postupně odnášet všechna roz-
pracovaná díla, proto mistrova 
rodina poprosila děkana Valouš-
ka, aby si nedokončené práce 
odvezl.

„Švagr tehdy bydlel v Židlocho-
vicích a přinesl na faru nějakou 
maličkost, kterou jsem vyřezal. 
Já jsem do té doby ani nevěděl, 
že to umím. Valouškovi se to líbi-
lo a první věc, kterou mi zadal 
k dokončení, byl Vaňkův Kristus 
Vítězný v nadživotní velikosti.  
Dodnes  kříž visí v kostele v Un-
kovicích.“

Další zakázkou bylo dokonče-
ní Vaňkova vánočního reliéfu na 
oltáři.  Práce se povedla natolik, 
že lidé jen těžko rozpoznávali, 
co dělal mistr a co je prací Josefa 
Zelinky.

Zelinkův řezbářský rukopis 
nalezneme i v kostelích v Hru-
šovanech a Vojkovicích. Za 
P. Valouška dostala farnost do 
Vojkovic darem sochu Piety, kte-
rou ve značně poškozeném stavu 
našla nějaká žena na půdě svého 
domu. Vaněk započal s opravou 
chybějící hlavy, obličej už však 
do dřeva vyřezat nestačil.  Tvář 
a také uhnilé nohy Panny Marie 
dokončil po mistrově smrti Josef 
Zelinka.

„Tenkrát celý rozhořčený vtrhl 
do dveří mojí dílny Ing. Navrátil 
z Národního památkového ústa-

Mezi námi sousedy: betlémská rodina v Židlochovicích

rubriku připravuje
Milena Moudrá

vu, jak si může dovolit nějaký 
jézedák spravovat Pietu, takovou 
sochu. Když ale uviděl moje už 
téměř hotové opravy, uklidnil se 
a hned mi plánoval i vyhotovení 
soklu.“ V kostele v Hrušovanech 
je Zelinka tvůrcem centrálního 
kříže.

A jak je to s židlochovickým 
betlémem?

Právě děkan Valoušek, ještě 
než zemřel, v době, kdy už ve 
farnosti sloužil Otec Hodovský, 
oslovil řezbáře Zelinku ke zho-
tovení nového betlému. Práce 
trvala několik let, dokončení 
se už bohužel děkan nedočkal. 
„Figurky jsou  třiceticentimetrové 
a jde o klasický betlém se svatou 
rodinou, darovníky, třemi králi, 
pastýři a ovečkami. Pro vás žid-
lochovské, jsem doplnil skutečné 
postavy.“ A tak v betlému najde-
me děkana Josefa Valouška, 
Otce Jana Hodovského, slečnu 
Irenku, která dlouho sloužila na 
faře, bývalého varhaníka Anto-
nína Janáka i současného faráře 
Pawła Cebulu s kytarou. Mezi 

7 gurkami najdeme i myslivce, 
který nápadně připomíná far-
níka Benedikta Čupu. Kulisu 
dovytváří budova zámku a nad 
betlémem se zvedající kopec 
Výhon.

„S paní Evou Bílkovou domlou-
váme ještě další pokračování. 
Nahrnulo se ale tolik práce, že 
musím bohužel potvrdit, že tvr-
zení, že  důchodci nemají čas na 
nic, stoprocentně platí.“

Přestože tedy na další překva-
pení, která rozšíří „židlochovic-
kou betlémskou rodinu“, bude-
me ještě asi nějakou dobu čekat, 
je náš betlém už teď  malým uni-
kátem. Běžnější jsou totiž betlé-
my s 7 gurkami velikosti 12–14 
centimetrů.

Unikátnost betlémů můžeme 
ale hlavně najít v obsahu jejich 
vánočního poselství.  

Šťastné Vánoce s nádechem 
modrého ticha a naplnění 
radostného očekávání přeje 
čtenářům Zpravodaje Milena 
Moudrá, odp. redaktorka.

Josef Zelinka ve své dílně / foto: Milena Moudrá 
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Zeptali jsme se: Parkoviště místo staré budovy

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Objekt u budovy mateř-
ské školy na sídlišti už dlou-
hou dobu zeje prázdnotou. 
Naposledy sloužil jako zázemí 
k uložení darů pro charitativní 
účely. Co s prázdným objek-
tem dál?

Odpovídá Ing. Zdena Koutná, 
vedoucí odboru investic a míst-
ního hospodářství.

„Část objektu v poslední době 
opravdu sloužila už jen jako 
sběrné místo charitativní sbírky, 
dříve také  jako sklad nepotřeb-
ných věcí MŠ.

Technický stav a < nanční 
náročnost nezbytné rekonstruk-
ce vedla k úvaze, provést demo-

lici objektu s využitím vzniklého 
prostoru pro zřízení parkoviště. 
Parkovacích míst se v této čás-
ti dlouhodobě nedostává. Podle 
prvotního návrhu by na nově 
vzniklé ploše mohlo být osm par-
kovacích stání pro osobní auto-
mobily.

V současnosti se poptává pro-
jektová dokumentace pro územní 
a stavební řízení na toto parko-

Vitrína s nástěnnými novinami

Prosinec 2016 je spojen s jed-
ním kulturně společenským 
výročím Židlochovického zpra-
vodaje.

V prosinci roku 1976, tedy 
přesně před čtyřiceti lety, vyšlo 
první vázané číslo Zpravodaje. 
Obyvatelé města Židlochovice, 
ale nejen oni, mohli Zpravodaj 
získat za drobnou úhradu na 
vybraných místech ve městě. 
Každé číslo bylo po pár dnech 
vždy beznadějně vyprodáno. 
Po revoluci pak začalo město 
Zpravodaj distribuovat zdarma 
přímo do poštovních schránek 
všem obyvatelům města.  Pravi-
delný měsíčník nabízí plno tex-
tových i obrazových zpráv o dění 
ve všech oblastech života, čtená-
ři získávají poznatky z historie, 
pestré současnosti i optimistické 
pohledy do budoucnosti města. 
S odstupem času se tak všech 
440 vydaných čísel Zpravodaje 
stává neocenitelným materiá-

Mediální komise lem pro budoucího historika při 
plastickém vylíčení života města 
v minulosti.

Nejen po stránce obsahové, 
ale i vzhledově prodělal Zpra-
vodaj svůj vývoj. Během času se 
měnila kvalita papíru, tisku i for-
mát výtisků. Skrytá touha všech 
redakcí – barevný tisk – se splni-
la v roce 2015. A tak náš měsíč-
ník získal na vzhledu a důstojně 
reprezentuje naše město mezi 
ostatními periodiky tohoto dru-
hu.

Při této příležitosti se dere 
na mysl otázka: „A jak to bylo 
před rokem 1976?“ Tištěná for-
ma v padesátých až šedesátých 
letech není doložená. Vede-
ní města informovala občany 
pomocí nástěnných novin, které 
byly umístěny v malé výloze u 
vchodu do cukrárny v domě na 
náměstí /viz foto/. Dnes na tom-
to místě stojí dům MěÚ. Zprá-
vy byly psány ručně, většinou 
místními učiteli a podle potřeby 
ve vitríně vyměňovány. Tento 
pracný a pomalý způsob šíře-

Čtyřicet let Židlochovického zpravodaje

ní informací byl snad v dalších 
letech nahrazen cyklostylovým 
letákem. Bohužel se nepodaři-
lo dohledat ani jeden takovýto 
výtisk. Pokud se někde mezi 
našimi čtenáři vyskytuje, prosí-
me o jeho poskytnutí k vytvoření 
fotokopie (nejlépe na Informač-
ním centru města), aby se histo-
rie Zpravodaje zkompletovala.

Na prahu dalšího desetiletí 
děkujeme všem, kdo se o tvor-
bu časopisu po celou uplynulou 
dobu starali, těm, kdo ho tvoří 
v současnosti, i těm, kdo se sta-
rají, aby se každý výtisk dostal 
přímo do našich rukou. Ať je i 
nadále Zpravodaj zdrojem dob-
rých zpráv pro celé město.

viště. Předpoklad realizace je 
v roce 2017 nebo 2018.

Demolice objektu proběhne až 
před vlastní realizací stavby par-
koviště.“

První vázané číslo

Městský vlastivědný 
archiv a Městské kulturní 

středisko Vás zvou na 
výstavu

40. let Zpravodaje 
v Židlochovicích,

která bude k vidění
od 8. prosince 2016
v Malé galerii RTIC.

Úvodník prvního čísla
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Pochod rakouských čertů – divadlo Kvelb / foto: Martin Mžíček Pochod rakouských čertů - bubenická show Wild Sticks / foto: Martin Mžíček

Rakouští čerti / foto: Martin Mžíček

Předávání cen vítězkám literární soutěže / foto: Mgr. Tomáš Šenkyřík První adventní pohlazení / foto: Milena Moudrá

Jazz Za komínem, Laco Deczi / foto: Radovan Motlíček Vánoce v keramické dílně se Sdružením Židlochovice / foto: Lenka Betášová



1.–31. 12., 10:00–22:00 | SAMOOBSLUŽNÝ DOBROČINNÝ 
BAZÁREK MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
Pro potřebné útulky na Jižní Moravě.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Galerie Orlovna Židlochovice
info: vitulova.svatava@centrum.cz

8. 12.–31.1. | ČTYŘICET LET ZPRAVODAJE V ŽIDLOCHOVI-
CÍCH
pořádá: Městský vlastivědný archiv,

Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

8. 12., 15:00 | PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Beseda s důchodci. K tanci a poslechu hraje pan František Sedláček.
pořádá: Komise pro občanské záležitosti
místo: budova zahrádkářů, ulice Palackého

8.–9. 12., 18:00 | 10. 12., 16:00 | LUCERNA
Divadelní hra Aloise Jiráska.
pořádá: Divadelní odbor T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: dospělí 70 Kč, důchodci 50 Kč

10. 12., 13:00 | VÁNOČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI (VE TŘECH)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů.
V 18:30 hodin vyhlášení výsledků a ocenění vítězů.
pořádá: pohostinství Milton
místo:  areál letního kina
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás)

11. 12., 16:00 | VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
Ku příležitosti 120. výročí založení T.J. Sokol Židlochovice.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

13. 12., 17:00 | VÁNOČNÍ KONCERT MLÁDEŽNICKÝCH 
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
Na koncertě zahrají žáci ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice. Zazní 
známé vánoční melodie v zajímavých aranžmá v podání mladých 
muzikantů.
pořádá: Základní umělecká škola Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
info: www.zuszidlochovice.cz

17. 12., 8:00–13:00 | TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo: náměstí Míru
info: sdh.zidlochovice@centrum.cz

17. 12., 16:00 | ADVENT S ČESKOU FILHARMONIÍ BRNO
Vystoupí Komorní sbor ČFSB a sólisté.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: kostel Povýšení sv. Kříže

23. 12., 17:00–19:00 | 24. 12., 15:00–16:00 |
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vezměte si s sebou buď lucerničky, nebo vám dáme svíčky v kelím-
ku na přenesení Betlémského světla domů. Můžete také společně 
se skauty chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na sebe 
dýchnout vánoční atmosféru.
pořádá: skautské středisko Hrozen 
místo:  23. 12. – sklepení pod radnicí,
 24. 12. – kostel Povýšení sv. Kříže

Kulturní a sportovní akce v prosinci 2016

24. 12., 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
Tradiční muzicírování v židlochovickém kostele v předvečer naro-
zení Ježíše Krista. Děti se mohou na začátku připojit v průvodu ke 
skautům, kteří zažehnou svíčku Betlémským světlem. Zpěvníky k 
akci budou k dispozici v kostele nebo si je můžete stáhnout během 
prosince na webu města v sekci kultura a volný čas.
pořádá: Mateřské centrum Robátko a přátelé
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
info: www.mcrobatko.cz

26. 12., 10:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN
Bodování vín v neděli 18. prosince v 10:00 hodin ve spolkové budo-
vě zahrádkářů v ulici Palackého.
pořádá: Český zahrádkářský svaz
místo: spolková budova zahrádkářu, Palackého ul.

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

27. 12., 16:00 | VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
pořádá: Židlochovický dětský sbor Skřivánek
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
vstupné: dobrovolné

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

PŘIPRAVUJEME:
7. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, 
závěje.
pořádá: Základní škola Židlochovice

1.–31. 1. | VAŠE NEJCENNĚJŠÍ FOTO
Umělecky ztvárněné snímky z ultrazvuků či mamografů.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Galerie orlovna Židlochovice

příloha Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

PLESOVÁ SEZÓNA 2017:

21. ledna Pyžamový ples
28. ledna Ples města Židlochovice
4. února Hasičský ples
10. února Společenský ples Gymnázia Židlochovice
12. února Ples Lesního závodu Židlochovice
4. března Šibřinky

Redakce Zpravodaje
přeje  svým čtenářům

radostné prožití
svátků vánočních

a šťastný vstup do roku 2017.



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím ručně dělané výrobky: adventní kalendáře, 
pohankové polštářky, nákupní tašky, obaly na kapesníčky, 
prstýnky z korálků, organzové květiny, vánoční přáníčka, 
jmenovky.
Informace: stika.67@seznam.cz, 739 016 842.

Koupím domek se zahrádkou do 30 km od Brna. Opravy 
nevadí. Tel.: 722 063 341

Nutně hledám byt ke koupi – Židlochovice a okolí.
Tel.: 792 284 071
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