
Stará sýpka na Palackého ulici 
se změní na denní stacionář

INFORMACE ZE SAMOSPRÁVY ŠKOLSTVÍ

VUT spolupracuje se základní-
mi školami...
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rozhovor s Julií Ulehla
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Zeptali jsem se: Obývák je 
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>> strana 2 >> strana 5 >> strana 6 >> strana 13

www.zidlochovice.czlistopad 2016 ROČNÍK XLčíslo 11

pokračování na straně 2 >>

Tak volby máme za sebou, 
pane starosto. Jak jste spokoje-
ný s výsledkem?

Ač to možná tak procentu-
álně vyjádřeno nevypadá, jsem 
s výsledkem spokojen. K mému 
překvapení se opravdu podařilo 
dosáhnout velmi zásadní změny 
ve vedení kraje, alespoň podle 
dosavadních dohod to tak vypa-
dá, což byl jeden z nejzásadněj-
ších cílů našeho snažení. Příjem-
ným bonusem je to, že jsme se 
stali členy koalice a obsadili post 
náměstka s kompetencí v regio-

Jan Vitula: Ovlivňovat svět kolem sebe je v moci každého z nás
nálním rozvoji a hlavně v oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávání. To 
je oblast, která mne dlouhodobě 
zajímá. 

Jaká bude pro Vás časová 
náročnost této nové funkce?

Nepočítám, že by mne tato 
pozice zcela zahltila, vždyť se jí 
věnuji již skoro dvacet let a jen   
tak něčeho se neleknu. Mohu 
tedy ubezpečit všechny občany, 
že v každém případě dodržím 
slib a zůstanu starostou... 

Ustavit novou koalici, to 
musí být také hra nervů, není 
tomu tak?

Naopak, musím konstatovat, 
že jednání o koalici probíhají 

v mimořádně přátelské atmosfé-
ře. Co mě však ale opravdu trápí 
jsou témata, která se otevírají 
v posledních dnech na národní 
úrovni.

Jistě každý zaznamenává 
den co den probíhající diskuzi 
o neudělení vyznamenání panu 
Bradymu. Považuji za napros-
to neuvěřitelné, že si kdokoliv 
dovolí zpochybňovat život a čin-
nost člověka, který strávil něko-
lik let v koncentračním táboře a 
veškerý svůj volný čas věnoval  
celosvětové přednáškové čin-
nosti o holokaustu. 

Proč si myslíte, že je situace 
kolem pana Bradyho pro nás 
tak důležitá?

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Protože tento případ je jedním 
z mnoha, na kterém můžeme 
velmi přesně vypozorovat, co se 
děje v naší společnosti v posled-
ních letech. Zpochybňování 
jasných historických pravd, ohý-
bání skutečnosti a nebojím se 
rovnou říci lživými vyjádřeními 
vrcholných představitelů státu se 
dostáváme do opravdu proble-
matické situace. Česká republika 
nebo chcete-li  Československo 
zažilo několik případů selhání 
politických elit. 

V roce 1939 i v roce 1968, 
jakkoli s tím můžeme nesou-
hlasit, existovaly jisté důvody, 
které toto selhání omlouvaly. 
A právě z tohoto pohledu je 

DÝŇOBRANÍ
Pravidelná podzimní akce v zahradnickém centru HORTIS / foto: Miroslav Gergel 
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dnešní stav naprosto bezpre-
cedentní. Nehrozí nám žádné 
akutní nebezpečí, kromě vlast-
ní zbabělosti a podlosti. O to 
víc mne udivuje situace, kterou 
dnes můžeme sledovat u našich 
vrcholných představitelů. 

Je tedy osud pana Bradyho 
do jisté míry symbolem pro 
nás všechny?

Osobně považuji za nesmírně 
důležité neustále si připomínat 
kam až může vést lidská nenávist 
a současně naše neochota se této 

nenávisti postavit. A protože 
naše historie je plná jak dobrých, 
tak špatných příkladů, snažíme 
se v Židlochovicích zmapovat 
i konkrétní příběhy. Příběhy 
lidí, kteří byli kdysi nedílnou 
součástí tohoto města. Vlastně 
každodenně narážíme na fyzic-
ké i duševní  dědictví jejich živo-
tů, a při tom si toho nemusíme 
být vůbec vědomi. Abychom 
na ně nezapomněli, klademe 
například každoročně v Židlo-
chovicích „kameny zmizelých“. 
A i proto vnímám situaci kolem 
pana Bradyho jako symbol toho 

nejhoršího, co se v naší společ-
nosti v poslední době děje. 

Moc radostně to nezní pane 
starosto…

Tak to převraťme a řekněme, že 
situaci kolem pana Bradyho vní-
máme jako symbol toho nejlep-
šího, co se v našem nitru začíná 

ozývat. A to zvláště při sledování 
současné politické reprezentace. 
Minimálně nám dochází, že je 
v moci každého, ovlivňovat svět 
kolem sebe. A to nejmenší, co 
proto můžeme udělat, je chodit 
k volbám, jak ostatně pan Brady 
při současné návštěvě ČR něko-
likrát zdůraznil.

 >> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tenokrát uskuteční ve středu 30. listopa-
du v 18:00 hodin v restauraci Za komínem. Těším se na setkání 
s Vámi. Ing. Jan Vitula, starosta

Bc. Lenka Brázdová
vedoucí pečovatelské služby

Zapátráme-li v čase zpět tak 
30 let a více, zjistíme, že v Žid-
lochovicích kdysi fungovala tzv. 
Domovinka, dnes se služba nově 
nazývá denní stacionář. Babičky, 
dědečkové a občas i zdravotně 
postižení zde smysluplně trávi-
li svůj volný čas, měli možnost 
stravování, využití hygienického 
centra, pedikúry a jiných služeb. 
Časem tato služba zanikla, snad 
z důvodu nezájmu občanů, mož-
ná z 7 nančních důvodů či vlivem 
organizačních změn…

Poslední roky se v rámci plá-

Stará sýpka na Palackého ulici se změní na denní stacionář

nování rozvoje sociálních služeb 
zjistilo, že služba denního stacio-
náře občanům v našem regionu 
chybí, všichni případní zájem-
ci o službu musejí dojíždět do 
Brna. Plán zřídit denní stacionář 
a také dostavět další byty Domu 
s pečovatelskou službou patří 
k dlouhodobým záměrům města 
Židlochovice. Vedly se debaty o 
tom, kam vlastně denní stacio-
nář umístit. Ovšem když se po 
několika úspěšných jednáních 
s majiteli staré sýpky na Palac-
kého ulici podařilo městu Židlo-
chovice tento objekt koupit, bylo 
rozhodnuto. Varianta spojit den-
ní stacionář s dostavbou Domu 
s pečovatelskou službou se nám 

jeví jako nejlepší, smysluplná 
a praktická. Můžeme propojit 
aktivity zdravotně postižených a 
seniorů, můžeme propojit čin-
nosti pracovnic pečovatelské 
služby a denního stacionáře. 

V současné době se již zpraco-
vává projekt na výstavbu. Objekt 
bude třípodlažní, v suterénu je 
navržena tělocvična pro klienty 
denního stacionáře a zázemí pro 
pečovatelskou službu a obyvatele 
Domu s pečovatelskou službou 
– kolárna, sklad. V prostoru 
celého přízemí je situován denní 
stacionář s velkou společenskou 
místností, odpočinkovou míst-
ností, sociálním zázemím a kan-
celáří pro personál stacionáře. 

Součástí bude také venkovní 
terasa, výtah je samozřejmostí. 
Maximální kapacita denního 
stacionáře bude deset klientů. 
Služba bude poskytována v rám-
ci zákona o sociálních službách. 
V prvním poschodí nám přibu-
de pět nových malometrážních 
bytů DPS. Před budovou vznikne 
parkoviště pro pět automobilů. 
Velkou zajímavostí a odvážným 
plánem je střecha budovy osáze-
ná zelení a lavičkami, kam bude 
možné vyjet si výtahem k pose-
zení či odpočinku. Zabýváme 
se také 7 nancováním projektu, 
hledáme možné dotační zdroje. 
Věřme, že se zadaří a naši potřeb-
ní se své služby brzy dočkají. 

Denní stacionář dle Ing. arch Jana Fridricha a Bc. Anny Moravcové 

ulice Palackého

Dům s pečovatelskou službou
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 23. září 2016 
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek  na akci 
„Oprava části komunikace 
a chodníků v ulici Masaryko-
va“ takto:
1. SWIETELSKY stavební 
s. r. o., Jahodová 60, Brno
2. EUROVIA CS, a. s., Vídeň-
ská 104, Brno
nevyhlásit záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. 1018/2 a p. č. 

<

<

2803, za domem č. p. 137.
objednat vytvoření rukopisu 
souhrnné historické publika-
ce o Židlochovicích.

RM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 13 roz-
počtu roku 2016.
navýšení kapacity Mateřské 
školy Židlochovice ze 167 na 
170 dětí.

ZM 26. září 2016 
Výběr z usnesení
ZM rozhodla:

že bude zahájeno pořizování 
regulačního plánu:

<

<

<

<

RP 1 (Regulační plán ploch 
bydlení vč. komunikace mezi 
nábřežím a ulicí Komenské-
ho) a
RP 4 (Regulační plán plochy 
smíšené Žerotínovo nábřeží 
– Strejcův sbor).

RM 7. října 2016
RM schvaluje:

rukopis kroniky za rok 2015 a 
doporučuje jej k tisku ve třech 
výtiscích.

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Ve zkratce...

Gratulace židlochovickému 
zastupiteli

Nakladatelství Galén Praha 
vydalo v loňském roce učebnici 
s názvem Traumatologie. Jejím 
hlavním autorem je emerit-
ní přednosta traumatologické 
kliniky Lékařské fakulty MU 
v Brně MUDr. Peter Wendsche, 
CSc. V září letošního roku pře-
vzali autoři uvedeného díla oce-
nění České společnosti ortopedie 
a traumatologie za nejlepší pub-
likaci roku 2015. Prof. Wend-
sche je spoluautorem i dalších 
odborných knih, které vyšly 
v nakladatelství Galén. V roce 
2012 byla vydána instruktážní 
kniha Perioperační ošetřova-
telská péče a v témže roce byl 
také spoluautorem publikace 
Poranění páteře. Pro úplnost 
ještě dodáváme, že v roce 2009 
sestavil prof. Wendsche se svými 
spolupracovníky z Národního 
centra ošetřovatelství a nelé-
kařských zdravotnických oborů 
Brno publikaci Poranění míchy, 
jejímž obsahem je komplex-
ní ošetřovatelsko-rehabilitační 
péče. Blahopřejeme! 

Mgr. Karel Vavřík

Upeč, co umíš!
Nosislavské kulturní centrum 

hostilo v sobotu 15. října 1. roč-
ník cukrářské soutěže Upeč, co 
umíš. Odborná porota složená 
z renomovaných profesionálů 
hodnotila výtvory v kategoriích 
dorty a dezerty od osmdesáti 
vystavovatelů. V kategoii dezer-
tů vyhrála Markéta Mračnová 
z Vlčnova. V hlavní kategorii 
dorty byla nejlepší Jarmila Bros-
kvová z Velkých Němčic.

Jiří Smutný

Svatomartinské zpívání
Obec Žabčice a Mužácký 

sbor Šatavan pořádají v sobotu 
12. listopadu 8. ročník Svato-
martinského zpívání.

Akce se koná v Lidovém domě 
od 15:30 hod.

Zbyněk Kroupa

Svatohubertská mše
Osmá Svatohubertská mše  

byla sloužena 15. října v chrá-
mu Páně sv. Vavřince ve Voj-
kovicích. Hlavním celebrantem 
troubené mše byl Vít Severa, 
farář syrovický.

Martina Máca

konaných 7. a 8. října 2016 v Židlochovicích

volební strana počet hlas. lístků

číslo název okrsek č. 1 okrsek č. 2

87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ 173 196

30 ANO 2011 131 117

12 Česká strana sociálně demokratická 83 76

2 Občanská demokratická strana 49 60

37 Komunistická strana Čech a Moravy 54 38

24 Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová 35 35

78 Koalice SPD a SPO 23 29

21 Zelení a Piráti 18 13

Kompletní výsledky voleb naleznete na internetových stránkách města v sekci „Aktuality“.

Výsledky voleb do Zastupitelstev Jihomoravského kraje

Ing. Jan Vitula
starosta města

Masarykova ulice bude mít nový asfaltový koberec

Určitě si mnozí z Vás všimli, že 
na konci Masarykovy ulice zača-
ly stavební úpravy. Tento úsek 
komunikace (cca od ulice Huso-
vy směrem na Blučinu po úsek, 
který byl opraven při výstavbě 
nové kanalizace) byl dlouho-
době nejvíce kritizovanou částí 
dopravní sítě v Židlochovicích. 
Nezpevněné okraje z jedné stra-
ny a poničený chodník z dru-
hé, velké dopravní zatížení. To 
vše způsobilo, že vozovka byla 
v mimořádně špatném stavu. 
Vedení města se proto rozhodlo 
pro položení nového asfaltové-
ho koberce a zpevnění krajnice. 
Práce potrvají přibližně do polo-
viny prosince 2016. Po tuto dobu 
bude výrazně omezen průjezd 

částí ulice Masarykova, parková-
ní aut na komunikaci v uvedené 
části ulice Masarykova a příjezd 
k nemovitostem. Během pro-
vádění prací bude průjezd ulicí 
řízen semafory. Úseky omezení 
budou také označeny doprav-
ními značkami. Celková uzávě-
ra části ulice Masarykova bude 
pouze v době pokládky nového 
povrchu v délce asi 2–3 dny, 
termín uzávěry bude upřesněn. 
Na tuto dobu prosím počítejte 
se skutečností, že nebude umož-
něn vjezd do uvedené části ulice. 
Omezení se částečně dotknou 
i občanů bydlících v ulici Huso-
va, a to zejména v době poklád-
ky nového povrchu, kdy bude 
ulice uzavřena v křižovatce 
s ulicí Masarykovou. Na tuto 
dobu bude označena jako slepá 
s příjezdem i výjezdem do ulice 
Palackého. Taktéž chodníky se 

dočkají úprav a v uvedené části 
budou kompletně rekonstruo-
vány. 

V případě nutnosti bude stav-
ba také zajišťovat, ve spolupráci 
s městem, svoz nádob s komu-
nálním odpadem ve svozové dny 
na předem určené místo a po 
jejich vyprázdnění zajistí zpětný 
rozvoz k jednotlivým rodinným 
domům a nemovitostem. Prosí-
me tedy, abyste své nádoby opat-
řili číslem popisným, aby nedo-
cházelo k jejich záměně.

Dále směrem do města jsme 
se rozhodli opravy zatím nepro-
vádět a počkat na výsledky pro-
šetření stavu kanalizací. Je totiž 
pravděpodobné, že kanalizace 
v tomto úseku není v příliš dob-
rém stavu, a tak by nebylo vhod-
né úpravy provádět, pokud hro-
zí, že bude nutné v krátké době 
v komunikaci kopat.



4 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Ing. Radmila Ka/ ová
7 nanční odbor

Digitalizace pozemků a změny v dani z nemovitých věcí

V září probíhala v katastrál-
ním území Židlochovice posled-
ní fáze digitalizace, která se při-
pravovala několik let. Obnovený 
katastrální operát (rejstřík vlast-
níků, jednotlivé listy vlastnické 
se srovnávacím sestavením par-
cel a digitální katastrální mapa) 
byl předložen k veřejnému 
nahlédnutí v budově městského 
úřadu a občané měli možnost si 

svůj nemovitý majetek přijít pře-
kontrolovat. Celkem možnosti 
porady s pracovníky katastrální-
ho úřadu využilo cca 230 lidí. 

Procesem digitalizace byly 
pozemky ze zjednodušené evi-
dence převedeny do evidence 
hlavní a přibyl u nich nově údaj 
o kultuře (zahrady, vinice).

U pozemků v hlavní evidenci 
(KN) daň z nemovitých věcí pří-
slušnému 7 nančnímu úřadu při-
znává a platí vlastník. U pozem-
ků ve zjednodušené evidenci 
(PK) – které nyní zanikly – daň 

přiznával a platil uživatel nebo 
nebyly přiznané vůbec. 

Nyní bude povinností vlast-
níků těchto pozemků nahlá-
sit změnu Finančnímu úřadu 
Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 
Brno, většinou formou dílčího 
daňového přiznání, nejpozději 
do konce ledna roku 2017.

Rejstřík vlastníků i jednotli-
vé listy vlastnické se srovnáva-
cím sestavením parcel hlavní 
i zjednodušené evidence má náš 
úřad k dispozici a občané, kteří 
se nestihli  informovat v době 

námitkového řízení, mají stále 
možnost si svůj nemovitý maje-
tek překontrolovat především 
ve vazbě na případnou daňovou 
povinnost.

Pracovníci městského úřadu 
Ing. Ka/ ová a Ing. Svoboda 
budou občanům při vyplně-
ní daňových přiznání k dani 
z nemovitých věcí k dispozici 
ve dnech 2., 3., 9. a 10. prosin-
ce na radnici Masarykova 100. 
Podrobnější informace sleduj-
te na infokanále a městském 
rozhlase.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Nový územní plán zachovává historický půdorys zástavby

V červenci letošního roku 
vydalo zastupitelstvo měs-
ta Židlochovice nový územní 
plán. Současně pozbyl platnosti 
Územní plán města Židlochovi-
ce (ÚPM) vydaný v roce 1998. 
Tento plán již nevyhovoval sou-
časným právním předpisům. Po 
dobu jeho trvání v něm došlo 
k osmi změnám. 

Pořízení nového územního 
plánu trvalo několik let, neboť 
první návrh obsahoval výstavbu 
v okolí zámecké zdi a nevyho-
voval tak požadavkům zejmé-
na Státní památkové péče. Pro 
dokončení Územního plánu 
Židlochovice byla nutná dohoda 
s orgánem památkové péče. Na 

základě složitých jednání vedení 
města byl konečně v roce 2015 
vydán předpis Ochranné pás-
mo kulturních památek v Žid-
lochovicích, kde jsou stanoveny 
podmínky  pro stavby  v okolí 
zámku, Robetovy vily, komína 
a 7 ltrační věže. Projednávání 
územního plánu tak mohlo být 
dokončeno dle platné legislativy 
včetně dvou veřejných projed-
nání.

Přestože se jedná o nový 
dokument, většina rozvojových 
ploch byla převzata z původní-
ho  ÚPM Židlochovice a jeho 
změn. Zejména byly vymeze-
ny plochy pro dostavbu školy, 
výstavbu dopravního terminálu, 
přestavbu a stabilizaci hasičské-
ho záchranného sboru. Celkem 
bylo vymezeno 42 zastavitel-
ných ploch, 11 ploch přestavby 

a systém sídelní zeleně. Byly také 
stanoveny podmínky pro využi-
tí ploch s určením možnosti 
výstavby. Dále byly vymezeny 
prvky regionálního i lokálního 
systému ekologické stability.

Celý dokument byl pořízen 
s cílem zajistit udržitelný rozvoj 
města. Zde bych rád podotknul 
jednu věc. Jedním z cílů bylo 
zachovat historický půdorys 
zástavby města a neumisťovat 
zástavbu mimo stávající plochy. 
Důvodem je právě důraz na 
udržitelný rozvoj města. Žid-
lochovice v posledních letech 
narostly v počtu obyvatel tak-
řka o 20 %. To je hranice, kterou 
některé studie považují za maxi-
mální možnou míru rozumného 
rozšiřování obcí. Další prudký 
nárůst by s sebou přinesl poměr-
ně velké problémy. Už dnes 

musíme stavět novou budovu 
školy, čistírna odpadních vod je 
na hraně své kapacity a doprav-
ní infrastruktura začíná pokul-
hávat. Nové části města působí 
poněkud odtrženě a například 
další rozvoj města směrem na 
Nosislav by znamenal výstav-
bu v oblastech, které už nema-
jí s Židlochovicemi takřka nic 
společného. Zastupitelstvo pro-
to rozhodlo o omezení další 
výstavby za stávajícími hranice-
mi města a nový územní plán se 
naopak soustředí na dostavbu 
ve stávajících plochách. Cílem 
je nechat město nějakou dobu 
vydechnout, přizpůsobit infra-
strukturu stávajícímu počtu 
obyvatel a soustředit se na zpří-
jemnění života v obci.

Celý dokument je přístupný 
na webových stránkách města.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

K opravě fasády Robertovy vily jsme udělali první krok

V poslední době jsem se setkal 
s několika dotazy, které se týka-
ly aktuálního technického stavu 
objektu Robertovy vily. Je prav-
dou, že se město v posledních 
osmi letech zabývalo vnější 
rekultivací zahradního prostoru 
kolem vily. Bylo zde ve dvou eta-
pách realizováno dětské hřiště, 
permakulturní zahrada s dětskou 
naučnou bylinkovou stezkou 
a ve spolupráci s MC Robátko 
byla provedena výsadba stromů. 
Naopak samotný objekt nebyl 

systematicky stavebně rekon-
struován desítky let. Posledním 
a doposud významnějším sta-
vebním zásahem byla rekon-
strukce prostor, v nichž působí 
městská knihovna. Ta přišla 
město 7 nančně na 2,2 milionů 
Kč. V loňském roce jsme zadali 
poptávku na vypracování pro-
jektové dokumentace na rekon-
strukci fasády celého objektu.  
Její součástí je návrh řešení trh-
lin nacházejících se na jihozá-
padní straně objektu. Nabídku, 
v níž byla hlavním hodnotícím 
kritériem nejnižší cena, vyhrála 
7 rma Open Arch s. r. o. Cena 
s DPH je 163.350,– Kč. Na zákla-

dě projektové dokumentace je 
kompletní rekonstrukce fasády 
odhadována na 6,3 milionů Kč. 
Je zřejmé, že tak velkou investici 

nebude město moci realizovat 
ze svého rozpočtu a bude muset 
usilovat o dotační prostředky.

Robertova vila z jížní strany / foto: Milena Moudrá
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Gymnázium Židlochovice
Projekt ? nančního ohodnocení gymnazistů
za studijní výsledky pokračuje i letos

Mgr. Hana Vybíralová
gymnázium

Z podnětu starosty města 
začal v loňském školním roce na 
gymnáziu Projekt podpory pří-
rodovědných předmětů. Jeho 
cílem je zvýšit zájem studentů 
o přírodovědné a technické 
obory, tedy o biologii, chemii, 
fyziku, matematiku, zeměpis, 
informatiku a výpočetní tech-
niku a dále pak navýšit počet 
prací středoškolské odborné 
činnosti (SOČ).

Gymnázium Židlochovice tak 
s 7 nanční podporou města Žid-
lochovice a Spolku pro povzne-
sení kultury a vzdělanosti nava-
zuje na koncept Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR /MŠMT/. Společným zámě-
rem je obnovit zájem mladých 
lidí o zmíněné předměty a moti-
vovat je ke studiu na vysokých 
školách přírodovědného a tech-
nického zaměření.  Společenská 
potřeba profesí v těchto oborech 
roste, absolventi tedy mají při 
hledání zajímavého a kvalitně 
ohodnoceného uplatnění velmi 

dobré vyhlídky. 
Projekt sleduje výsledky našich 

studentů ve všech těchto atribu-
tech a jednoduchým bodovacím 
systémem pravidelně oceňuje 
zapojování do předmětových 
soutěží. Oceňovány jsou také 
odborné práce, výrazné zlepšení 
prospěchu ve vybraných před-
mětech a všechny práce SOČ bez 
ohledu na obor.

JAK HODNOCENÍ STUDEN-
TŮ PROBÍHÁ

Každý měsíc se studentům sčí-
tají získané body, za které obdrží 

nejúspěšnější na nižším stupni 
odměnu jeden tisíc korun, na 
vyšším stupni tři tisíce korun. 

Finální vyhodnocení probíhá 
na konci školního roku, kdy jsou 
sečteny veškeré body získané 
v průběhu celého školního roku. 
Nejlepší student z nižšího stup-
ně gymnázia obdrží zahraniční 
jazykový pobyt v hodnotě 20 tis.
korun, nejlepší student na vyš-
ším stupni gymnázia v hodnotě 
50 tis. korun.

redakčně kráceno

ZŠ Židlochovice
VUT spolupracuje se základními školami.
Chce jejich žáky přitáhnout k technickým oborům

Mgr. Radana Kolčavová
Vysoké učení technické v Brně

Jak vypadá elektrárenský 
popílek? Jak si vyrobit jedno-
duchý elektrický obvod? To už 
budou od podzimu vědět žáci 
dvou základních škol z Jiho-
moravského kraje, které spolu-
pracují s brněnskou technikou. 
K ZŠ Novolíšeňská se nově při-
pojila i mimobrněnská škola ze 
Židlochovic. Každá z nich má 
navíc na VUT svého fakultního 
partnera.

Žáci líšeňské základní školy, 
kteří v předchozím semestru 
navštěvovali Fakultou chemic-
kou, nově proniknou do tajů 
elektrické energie díky exkur-
zím na Fakultě elektrotechniky 
a komunikačních technologií 
VUT. Společnou smlouvu pode-
psali zástupci fakulty i ZŠ v pátek 

21. října. „Studenti se mohou těšit 
například na prohlídku oblíbené-
ho Elektrikária, což je interaktivní 
expozice o elektrické energii. Žáci 
mají také možnost prohlédnout 
si vybrané fakultní laboratoře, 
kde si mj. zkusí sestavit i jedno-
duchý elektrický obvod,“ popsal 
některé body spolupráce pro-
děkan FEKT Jiří Háze. Pracov-
níci elektrofakulty pak přijedou 
přednášet i přímo na základní 
školu. Populární Elektrikárium, 
které na Technické 12 funguje 
už téměř rok, navštíví vybraní 
žáci celkem ve třech termínech. 
Po prázdninové přestavbě mezi 
exponáty přibyla laserová harfa, 
na kterou mohou návštěvníci 
hrát i beze strun.

Vysoké učení technické v Brně 
navíc nově uzavřelo spoluprá-
ci i s mimobrněnskou základ-
ní školou – ZŠ Židlochovice. 
Studenti této školy začali svůj 

program na VUT před dvěma 
týdny, a to exkurzemi na Fakultě 
chemické. „Žáci si prohlédli např. 
snímky známých vzorků, jako je 
oxid hlinitý, elektrárenský popílek 
či křemelina. Tyto snímky byly 
pořízeny elektronovým mikrosko-
pem,“ upřesnil Tomáš Opravil 
z Fakulty chemické, na kterou 
v říjnu zavítalo celkem 95 žáků 
osmých a devátých tříd.

Žáky ale nečekají jen experi-
menty a exkurze v laboratořích, 
brněnští chemici vyjedou učit 
i k nim na školu.

„Naším cílem je přitáhnout 
žáky ke studiu technických oborů. 

Jeden špatný učitel nebo učitelka 
matematiky, fyziky či jiného příro-
dovědného předmětu může napá-
chat velké škody pro celý systém 
technického vzdělávání. Přitom 
poptávka po absolventech technic-
kých oborů je standardně vysoká. 
I proto se snažíme oslovit potenci-
ální uchazeče už na základní škole 
a zbavit je zábavnou, ale poučnou 
formou strachu z přírodovědných 
předmětů,“ dodal rektor VUT 
Petr Štěpánek.

redakčně kráceno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE OTEVÍRÁ POČÍTAČOVÉ KURZY
PRO DOSPĚLÉ A SENIORY

Kurz pro začátečníky se bude konat od 15. 11. 2016 do 10. 1. 2017. 
Rozšiřující kurz pro mírně pokročilé naváže od 7. 2. do 21. 3. 2017.

Více informací o obsahu kurzů a přihlášky naleznete na webových 
stránkách školy nebo na sekretariátu základní školy, Tyršova 611.

Ing. Michal Betáš
odbor investic a místního hosp.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Výhoně dostala staronový kabát

Socha sv. Jana Nepomuckého, 
nacházející se za Robertovou 
studánkou na Výhoně, nesla 
v poslední době očividné znám-
ky poškození, na které pouka-
zovali místní občané, z toho 

důvodu se město Židlochovice 
rozhodlo pro její zrestaurování. 
V dezolátním stavu se nacházela 
zejména zděná základna sochy 
a vrchní část sochy s chybějící 
plastikou kříže a chybějící sva-
tozáří. Vzhledem k poloze sochy  
se povrch litavského vápence 
postupem času zanesl řasami 
a lišejníky, které jen umocnily 

neutěšený stav kulturní památ-
ky. V průběhu měsíců září a říj-
na byla proto socha zbavena 
povrchových nečistot a dostala 
„nový“ původní kabát. Podsta-
vec prošel zásadní rekonstrukcí. 
Chybějící část kříže byla doplně-
na a v současné době se pracuje 
na nové svatozáři. Práce na soše 
by měly být završeny koncem 

měsíce října. Budete-li mít tu 
možnost, nenechejte si ujít mož-
nost spatřit nově zrestaurovanou 
sochu při některém z listopado-
vých víkendových rán.



Julia Ulehla / foto: dalavamusic.com 
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Zazpívej tu o chlapci, dívce a koních…

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V loňském roce vydala Julia 
Ulehla oceňované debutové CD 
Dálava. Natočila jej spolu se svým 
manželem, kytaristou  Aramem 
Bajakianem. Bajakian spolupra-
coval například s Lou Reedem, 
Dianou Krall nebo Johnem Zor-
nem. Stopy tohoto uměleckého 
počinu vedou až do Židlochovic. 
V září jsem Julii navrhl, že bych 
s ní rád udělal autorský rozhovor 
přímo pro náš Zpravodaj. Julia 
k mé radosti souhlasila. Roz-
mlouvali jsme prostřednictvím 
facebooku a emailu v anglickém 
jazyce. Aby nebyli ochuzeni ti, 
kteří by si rádi přečetli rozho-
vor v originále, přistoupili jsme 
k „zrcadlové“ dvojjazyčné verzi. 

Julia, můžeš nám prosím říci 
něco blíže o svých rodinných 
kořenech?

Moje babička Blanka Úleh-
lová žila v Židlochovicích po 
většinu svého života. Narodi-
la se tam, a pak se na nějakou 
dobu přestěhovala do Brna, 
kde potkala mého dědečka a 
měla mého tatínka a jeho brat-
ra. Moje babička a můj dědeček, 
Jiří Úlehla, se přestěhovali do 
Židlochovic na začátku 80. let 
minulého století.

A co Tvůj tatínek?
Můj tatínek opustil (tehdej-

ší) Československo v listopadu 
1968 a nakonec podnikl cestu 

do Ameriky, do Texasu. Zde 
potkal moji maminku, která je 
Američanka s velšskými, fran-
couzskými a indiánskými koře-
ny, a oženil se s ní. Do Židlocho-
vic jezdím více či méně od roku 
1983. Celá část rodiny z tatínko-
vy strany žije v České republice, 
je jediný, který žije v Americe. 

Když poslouchám Tvůj hlas, 
vnímám, jak hluboce jsi pono-
řena do písně. Předpokládám, 
že máš hluboký vztah k morav-
ským písním, je to tak?

Když jsem začínala s tímto 

projektem (CD Dálava), neměla 
jsem představu, jak dlouhý a hlu-
boký vztah vznikne. To ohrome-
ní nad tím, jak bohaté a hluboké 
tyto písně jsou, pokračuje. Stále 
otevírají nové cesty. Lidové pís-
ně jsou jako poklad, jsou zdro-
jem vědění, moudrosti, jsou 
projevem života. Dávají mi také 
možnost přiblížit se k zemi, ze 
které můj tatínek odešel, také 
k rodinným pokolením a lidem. 
Když zpívám lidové písně, cítím, 
že překonávám vzdálenost, která 
byla zapříčiněna emigrací. Když 
jsem začínala, byla jsem tu jen 
já a kniha Živá píseň, napsaná 
mým pradědečkem Vladimírem 
Úlehlou.

Slova lidových moravských 
písní jsou velmi speciQ cká. 
Je v nich spousta přirovnání. 
Například Jako voděnka na 
rozmarýně. Když jsi pracovala 
na CD Dálava, cítila jsi potře-
bu překládat texty písní muzi-
kantům ve své kapele?

Ano, to je první a nejdůležitěj-
ší věc. Vždy překládám slova a 
ujišťuji se, že všichni muzikan-

ti jim rozumí, a diskutujeme 
o jejich příbězích. Také pokaž-
dé, když vystupuji zde v Severní 
Americe, překládám slova písní 
pro diváky. Lidé mě nyní žáda-
jí o písně skrz jejich příběhy. 
Například: „Zazpívej tu o chlapci 
a dívce a koních“.

Od letošního května do srp-
na ses v České republice věno-
vala výzkumu moravské lidové 
hudby. Co bylo Tvým hlavním 
tématem?

Během této cesty bylo mým 
cílem otevřít své vnímání, jak to 
bylo jen možné, a vidět, jak jsou 
lidé mnoha způsoby ponořeni 
do tradiční písně. Region, na 

který se zaměřuji, je Slovácko. 
Strávila jsem nějaký čas ve ves-
nicích na Slovácku, stejně tak 
v archivu mého pradědečka, 
v Akademii věd v Brně. 

Vím od Tvé babičky, že do 
Židlochovic jezdíš pravidelně. 
Máš zde nějaká oblíbená mís-
ta, kde se ráda procházíš?

Ano. Miluji procházky na 
Výhon. Je mnoho cest nahoru, 
které mám ráda. Vždy vycházím 
z Nerudovy ulice, a někdy dělám 
okruh ke studánce a někdy zase 
kolem rozhledny Akátové věže 
s výhledem na Blučinu, občas 
chodím přes les. Mám to tam 
opravdu ráda. Je to nyní jedno 
z mých nejoblíbenějších míst 
na Zemi, ne jen ve vašem městě. 

Také mám ráda zámek, s mými 
malými dcerami se do parku 
chodíme dívat na zvěř.

A co jízda na kole na Židlo-
chovicku?

Ano, baví mě jízda na kole po 
stezce, která začíná u Penny a 
pokračuje přes les k bažantnici. 
Nevím, jestli je to tím, že zde 
jezdím od dob, kdy jsem byla 
malá, ale mám moc ráda Jižní 
Moravu a její okolí. Je to výji-
mečné místo. 

Máš ráda moravské víno?
Opět. Miluji ho. Pijeme hod-

ně víno od pana Doležala, 
když jsem tady u babičky Blan-
ky. Moje oblíbená jsou suchá 
moravská bílá: Veltlín zelený, 
Sauvignon Blanc, a teď nedávno 
jsem pila  také vynikající Char-
donnay z rajhradského kláštera. 
Měla jsem možnost navštívit 
vinice v Pavlově a pít některá 
vína odtud. Zážitek to byl velmi 
silný. To je na jižní Moravě výji-
mečné, vztah lidí k jejich zemi, 
k jejich písním.

Překlad: Tomáš Šenkyřík

Doporučený odkaz:
www.dalavamusic.com

„Můj tatínek opustil Čes-
koslovensko v listopadu 

1968.“

„Když jsem začínala,
byla jsem tu jen já a kniha 
Živá píseň, napsaná mým 

pradědečkem
Vladimírem Úlehlou.“

„Pila jsem vynikající
Chardonnay

z rajhradského kláštera.“



Aram Bajakian and Julia Ulehla / foto: dalavamusic.com

Julia Ulehla / foto: dalavamusic.com
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Sing the one about the boy and the girl and the horses…

Mgr. Tomáš Šenkyřík
deputy Mayor

Julia, can you tell us 
something more about your 
family roots? 

My grandmother Blanka 
Úlehlová has lived in Židlocho-
vice for most of her life. She was 
born there, and then moved to 
Brno for some time, where she 
met my grandfather and had my 
father and his brother. But she 
and my grandfather, Jiří Úlehla, 
moved back to Židlochovice in 
the early 1980´s. 

And what about your 
father?

My father le  ̂ Czechoslovakia 
in November 1968 and he even-
tually made his way to Ameri-
ca, to Texas, where he met and 
married my mother, who is 
American of Welsh, French and 
Cherokee descent. I have been 
coming to Židlochovice more 
or less every year since 1983. My 
father´s entire side of the family 
lives in the Czech Republic. He 
is the only one who resides in 
the US. 

When I’m listening to your 
voice I perceive how deeply you 
are immersed into the song. 

I suppose your warm relation-
ship with moravian songs.  Is it 
true?

When I began this project, 
I had no idea how long and deep 
the relationship would become. 
It continues to amaze me, how 
rich and deep these songs are, 
and how they keep opening 
up new paths. For me, they are 
like a treasure, and a source of 
knowledge, wisdom, indications 
for life, and they also give me 
the possibility to come in clo-
ser contact with what my father 
le  ̂ – the land, the family gene-
rations, the people. I feel like 
I am suturing up the distance 
of diaspora when I sing them. 
But when I began, it was just me 
and a book written by my gre-
at-grandfather Vladimír Úlehla 
that is called Živá Píseň. 

Y e lyrics of traditional 
Moravian songs are very ori-
ginal. Y ere are many compa-
risons there. For example Jako 
voděnka na rozmarýně. When 
you worked on the Dálava 
album, did you feel that it is 
important to translate the 
words of songs to musicians in 
your band? 

Yes, it is the most important 
thing and the 7 rst thing. I always 
translate the words and make 
sure all the musicians know 
what they mean, and we dis-
cuss the stories. Also, every time 
I perform here in North Ameri-
ca, I translate the words of the 

songs for the spectators. People 
now request songs by their sto-
ries... For example: „Sing the one 
about the boy and the girl and 
the horses“.

You were working in the 
Czech Republic on your 
research of Moravian traditi-
onal folk music from May till 
August this year. What was the 
main subject of your research?

During this trip, my goal was 
to stay as open as possible and 
see how people engage with 
traditional songs in as many 
ways as possible. _ e region 
I am focusing on is Slovácko, 
and I spent time in the villa-
ges there, as well as in my gre-
at-grandfather´s archive at the 
Academy of Sciences in Brno. 

I know from your 
grandmother you visit Židlo-
chovice periodically. Do you 
have some favorite places in 
our town where you like wal-
king?

Yes! I love to walk on Výhon. 
_ ere are many routes I love to 
take up there. I always begin 
from Nerudova and someti-
mes make a loop to visit the 
spring, and sometimes up past 
the tower with the view to Blu-
čina, and sometimes through 
the forest. I really love it there. 

It is actually one of my favorite 
places on Earth, not just in your 
town! I also enjoy the chateau 
and taking my little girls to see 
the animals. 

And what about cycling 
around Židlochovice?

Yes, I enjoy riding bicycles 
through the paths that begin 
down by Penny Market and go 
through the forest and phea-
sant farms. I don´t know if it 

is because I have been coming 
since I was little, but I really love 
the South Moravian countrysi-
de. It is a special place.

Do you like Moravian wine?
Again, I love it! We drink a lot 

of pan Doležal´s wine when 
I visit my babi Blanka. My favo-
rites are the dry Moravian whi-
tes – Zelený Veltlín, Sauvignon 
Blanc, and I have recently had 
an amazing Chardonnay from 
the rajhradský klašter. And 
I had the opportunity to visit 
the vineyards in Pavlov and 
drink some of the wine from 
there, and the experience was 
very strong. _ ere is something 
very special happening in Sou-
th Moravia with the land, the 
way people relate to it, and the 
songs. 

Translation: Tomáš Šenkyřík
Website: www.dalavamusic.com

„My father left Czechoslo-
vakia in November 1968.“

„When I began, it was just 
me and a book written by 
my great-grandfather Vla-
dimír Úlehla that is called 

Živá píseň.“

„I have recently had an 
amazing Chardonnay 

from the rajhradský
klášter.“



8 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Blanka Vítková
Dětský sbor Židlochovice

Kdo nám to tu nově zpívá?

„Ahoj Blani, nechceš poslat Zuz-
ku podívat se na zkoušku sboru? 
Zkouší teď s novou sbormistryní, 
mohla by to znovu zkusit...“ Tato 
věta u nás doma zazněla v únoru 
letošního roku a výrazně změ-
nila průběh života celé rodiny. 
Ze zkoušky se totiž dcera vrátila 
rozzářená a s nadšením povídala 
o tetě Valerii, o sborovém životě, 
a o případné možnosti vystupo-
vání v divadle. Od té doby nevy-
nechala ani jedinou zkoušku.

První veřejné vystoupení pod 
novou sbormistryní se usku-
tečnilo za necelé dva měsíce 
v Brně v Besedním domě, kde 
sbor vystupoval jako host při 
příležitosti otevření nového ope-
retního studia. Židlochovické 
veřejnosti se děti poprvé před-
stavily při příležitosti pokládaní 
Kamenů zmizelých začátkem 
května. 

V činnosti sboru však postup-

ně začaly přicházet komplikace, 
a to až do té míry, že jsme stáli 
před nelehkým rozhodnutím, 
zda podpoříme pěveckou činnost 
našich dětí a založíme si nový 
sbor, nebo nám zpívání v Židlo-
chovicích skončí. Rozhodli jsme 
se pro nový sbor, který pak o7 -
ciálně zahájil činnost 26. června 
2016 pod názvem Dětský sbor 
Židlochovice se sbormistryní 
Valerii Maťašovou Černohláv-
kovou.

Svoji první sezonu zahájil sbor 
koncertem duchovní hudby  
Znovuzrození v kostele v Žid-
lochovicích. Když jsem popr-
vé viděla program, nevěřícně 
jsem kroutila hlavou, protože 
tohle opravdu dle mého názoru 
nemohli stihnout nacvičit za tak 
krátkou dobu. No a pak jsem 
je slyšela naživo, a jak se říká, 
doslova jsem zůstala stát s ote-
vřenou pusou. Koncert vyvolal 
ohromnou pozitivní reakci a 
obdiv, co dokázali v mimořádně 
krátkém čase nastudovat.

V září jsme uskutečnili ná-

bor, který nám přivedl spoustu 
nových hlásků  především před-
školního věku a dětí z nižších 
stupňů, pro které jsme oproti 
původnímu záměru založili i pří-
pravné oddělení.

Co nás ještě čeká?
Všechny srdečně zveme 

na První adventní pohlazení 
– koncert, který se uskuteč-
ní 27. listopadu v 15:00 hodin 
v židlochovickém kostele Pový-
šení svatého Kříže, kde uslyší-
te koncertní oddělení a hosty 
z Národního divadla v Brně. 
I pro přípravný sbor plánuje-
me příjemnou vánoční akci, ale 

to zatím nebudu prozrazovat. 
Příští rok bychom chtěli zkusit 
pěveckou soutěž v Olomouci, 
jde o jubilejní 45. ročník Svátků 
písní, který se uskuteční v červ-
nu, a předpokládám, že na závěr 
školního roku pak proběhne 
také vystoupení obou oddělení. 
Jsem ráda, že tento sbor funguje, 
a mojí odměnou jsou rozzářené 
oči a červené tvářičky dětí, když 
jim končí zkouška, a neuvěřitel-
ně krásný kulturní zážitek při 
jejich koncertech.

Velký dík všem, kteří nás pod-
pořili v naší činnosti.

Zkouška sboru / foto: Blanka Vítková  

Dětský sbor Skřivánek nepře-
stal pracovat, jak si možná mnozí 
myslí, naopak, pilně se připravuje 
na svá vystoupení. Některé má již 

za sebou, další před sebou. V září 
se konalo třídenní pěvecké sou-
středění v Cikháji, kde jsme se 
připravovali na vánoční koncert. 
Děti zpívaly s chutí a radostí. 
Zkoušky střídaly zábavné akti-
vity – hry na hřišti, vycházky do 
přírody či večerní zábava. Opo-

Skřivánek se pilně připravuje na vánoční koncert

Zdeňka Vrbová
sbormistryně sboru Skřivánek

rou byla přítomnost a spolupráce 
maminek, které se zapojily pře-
devším do volnočasových aktivit 
dětí. Každý den kromě zpívání 
měly v programu pobyt v přírodě 
nebo na hřišti. Překvapením byla 
výuková cesta lesem za pokla-
dem. Tuto akci velmi pěkně při-
pravily maminky, za což sklidily 
velkou pochvalu. Poslední večer 
patřil zábavě – hrám a soutěžím. 
Celý pobyt zdokumentoval Pavel 
Vrba, snímky obdrželi všichni 
účastníci. Soustředění hodnotí-
me jako velmi zdařilé. Věříme, že 
příště nás bude více. Velké díky 
všem!

Co skřivánek připravuje v letoš-
ním roce?

Kromě vystoupení malého 
Skřivánku v rámci dne otevře-
né jurty, který se konal 22. října 
v 17 hodin u jurty LMŠ Výho-
nek, se 27. prosince v 16 hodin 
v židlochovickém kostele usku-
teční vánoční koncert.

A co chystá na příští rok?
Maximální pozornost bude 

věnována jubilejním oslavám 
40letého výročí SKŘIVÁN-
KA. Nejvýznamnější akcí bude 
v červnu jubilejní koncert na let-
ním kině (za účasti významných 
osobností z kulturního i hudeb-
ního světa).

Zkoušky jednotlivých oddělení:

ŽDS Skřivánek úterý 16:00–17:00

Taneční výchova čtvrtek 16:00–17:00

Koncertní sbor z organizačních důvodů pohyblivé časy

Zkoušky sboru:

Přípravné oddělení středa 15:30–16:30

Koncertní sbor středa 16:30–18:00

Podzimní soustředění v Cikháji / foto: Pavel Vrba  
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Lucie Ungrová pracuje jako 
kadeřnice v Židlochovicích 
již 11 let, je absolventkou 
obchodní akademie ELDO 
v Brně a maminkou čtyřleté-
ho syna Sebastiena. Někomu 
by se mohlo zdát, že se jed-
ná o zcela běžný život mladé 
ženy, ale to hlavní a nečekané 
teprve přichází.  Lucie je ve 
svých 30 letech, které nedáv-
no oslavila, absolutní vítěz-
kou mezinárodní kadeřnické 
soutěže AICHI z roku 2015 a 
v letošním ročníku už pořá-
dala na stejném galavečeru při 
příležitosti Q nále svou vlastní 
kadeřnickou show s jedenácti  
modelkami, které s ní přijely ze 
Židlochovic. Lucie byla rovněž 
členem odborné poroty. 

AICHI představuje jedineč-
nou a unikátní mezinárodní 
soutěž pro kadeřníky v Evropě, 
kterou organizuje společnost 
Bomton Studia, síť prvotřídních 
kadeřnických salonů pro nároč-
né klienty. Touto soutěží se snaží 
o podporu a rozvoj především 
mladých kadeřníků, kteří nema-
jí uzavřeny smlouvy s žádnými  
kosmetickými značkami či salo-
ny a jsou zcela svobodní. 

Celý příběh, jak Lucie říká, 
začal zcela nevinně. „Do soutěže 
mne přihlásila Monika Čupová, 
profesionální fotogra> a. Přihláš-
ku celou vyplnila ona, spolu jsme 
nafotily proměny mých zákaznic 
a celé to také odeslala do soutěže.  
Já sama bych nikdy nenašla čas a 
možná ani odvahu k tomuto kro-
ku, protože žiju se svým synem 
sama a jedinou zábavou i koníč-
kem zároveň je moje profese.“

Soutěž se skládá ze tří vyřazo-
vacích kol. V prvním kole zasílají 
kadeřníci s přihláškou zveřejně-
nou v médiích fotogra7 e promě-
ny, kterou sami realizují s vlastní 
modelkou. Z přihlášených prací 
vybírá nezávislá porota 24 semi-
7 nalistů. Cena vítězi od odborné 
poroty spočívá pouze v uhraze-
ných školeních, kadeřnickém 
vybavení a skleněné sošce, cena 
čtenářů znamená na jeden rok 
zapůjčený automobil.

„V roce 2015 se nás přihlásilo 
celkem 850, porota mne z tohoto 
neuvěřitelného počtu posunula 
do užšího výběru, mezi 24 semi-
Q nalistů, a tady jsem zažila prv-
ní nepopsatelnou extázi radosti, 
když mne jak čtenářky časopisů 
pro ženy, kde se proměny také 
zveřejnily, tak odborná porota, 
vybrali  do Q nálové jedenáctky. 
Přiznám se, že samotné vítězství 
jsem až tak moc neprožívala, 
postup do Q nále byl pro mne víc 
než splněný životní sen. V prv-
ním kole semiQ nále mi s líčením 
pomohla Tereza Mikeštíková, 
ale ve Q nále mi přidělili model-
ku, kterou jsem musela ostříhat, 
nabarvit, nalíčit a obléknout zce-
la sama. Proměna se povedla a 
já stála na stupních vítězů, kam 
mě kromě odborné komise záro-
veň posunuly čtenářky. Stejně 
ale ze všeho nejvíc si cením a za 
svou metu považuji vlastní letoš-
ní show, kterou jsem vymyslela 
a půl roku připravovala. Do ní 
jsem vložila úplně všechno, celou 
svou energii. Hodně mne podpo-
rovala a věřila mi zároveň moje 
maminka, sílu jsem čerpala ze 
svého syna. Moje snažení vyvr-
cholilo galavečerem v úterý 11. 
října v prostorách Fora Karlín při 
příležitosti slavnostního udílení 
cen vítězům letošního ročníku. 

Mezi námi sousedy: Vítězkou v mezinárodní kadeřnické soutěži

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Tematická show mi byla přiděle-
na ve stylu New York, zaměřila 
jsem se tedy na burzu. Česání 
účesů bylo jen na mě, líčení a 
kostýmky, s tím mi pomohla proQ  
stylistka Slávka Mžíček ze Židlo-
chovic.  Modelky jsem poskládala 
ze svých kamarádek.“

Lucka již od mládí inklinova-
la k práci kadeřnice, v mateřské 
škole se také poprvé sama ostří-
hala. Zkrátila si o7 nu den před 
focením ve školce a poté se hrdě 
nechala zvěčnit na společnou  
fotogra7 i. Od této chvíle věděla, 
že nic jiného už dělat nebude. 
Dnes se její úspěch, kdy nechala 
daleko za sebou pro7  kadeřnice 
z Prahy a velkých měst repub-
liky, projevil zvýšeným počtem 
zákaznic, které musí na Lucčiny 
služby delší dobu čekat. Ale jak 
sama vím, protože jsem také 
její zákaznicí, čekat na Lucku se 

Lucie Ungrová s oceněním / foto: soukromý archiv Lucky Ungrové  

opravdu vyplatí.  Nemějte však 
obavy, jak mi sama prozradila, 
do Brna se nechystá, ale možná 
ji brzy najdeme na jiném místě. 
Jejím, jak sama tvrdí, už opravdu 
posledním nesplněným snem je 
totiž salon, kde obslouží vlastní 
spokojené zákaznice…

„Možná, až mi dojdou síly 
v salonu, dodělám si pedagogic-
ké minimum a budu učit mládež 
novým kadeřnickým trendům. 
Protože za tímto vítězstvím 
nestojím zcela sama, musím na 
konec poděkovat všem zmíněným 
kamarádkám a současně přítel-
kyni Daně Cigošové, majitelce 
salonu, ve kterém pracuji, protože 
mi před jedenácti lety dala důvě-
ru, zaměstnala mě a pomohla, 
abych se vypracovala až k tomuto 
úspěchu.“

Gbely aneb pokračujeme v hodování

Klára Motlíčková
stárka

Už během stárkovských zkou-
šek a hodového nacvičování 
přišel pan starosta s nápadem, 
že bychom se jako židlochovičtí 
stárci mohli zúčastnit Gbelských 
hodových slavností v Gbelech 
na Slovensku. Myšlenka se nám 
zalíbila, město zajistilo autobus, 

a než jsme se nadáli, v sobotu 
1. října jsme byli na cestě do 
Gbel.

Během cesty, která trvala asi 
hodinu, jsme si zpívali hodové 
písničky, abychom se naladi-
li. Po tom, co jsme vystoupili 
z autobusu, jsme se seřadili po 
párech do zástupu a za dopro-
vodu hodových písniček jsme 
vyrazili směr Kulturní centrum.

Tam nás už přivítal místosta-

rosta, který nás zavedl ke sto-
lům, kde bylo nachystané víno a 
občerstvení. Zjistili jsme, že oni 
stárky nemají (je jich málo a na 
slavnostech nebyli), a proto jsou 
moc rádi, že tam jsme my.

Ukázali jsme jim moravskou 
besedu, v pauzách kapely jsme 
zpívali, a když kapela hrála, tan-
covali jsme.

V mezičase jsme si i povídali 
s místními lidmi, kteří se akce 

účastnili. Ti byli rádi, že jsme 
přijeli a jejich hody oživili. 

Kolem třetí hodiny ráno jsme 
se rozloučili a jeli zpátky. Ti, kte-
rým ještě zbývaly poslední zbyt-
ky sil, zpívali, ostatní se snažilli 
spát.

Myslím, že to byla vydaře-
ná akce, a doufám, že se za rok 
zúčastníme znovu a třeba Gbe-
lané navštíví na hody nás.



rubriku připravuje
Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Stará železnice

Vlakové nádraží – duben 2015 / foto: Tomáš Dratva

Vlakové nádraží na konci 19. století

Dne 23. srpna slavil pan JUDR. Miloslav Jurák ve svém domicile v Praze svoje 95. narozeniny. 
Přejeme mu na další léta všechno nejlepší.

„Vše, co touhou drahé nám, 
blahopřáno budiž Vám…“

Vážený pane Juráku, 

přijměte prosím naše upřímné blahopřání k Vašemu významnému životnímu jubileu.

V těchto dnech na Vás obzvláště vzpomínáme a přejeme Vám jen to nejlepší.

Patříte k těm, kteří se svým dílem trvale zapsali do života slunečného města. Byl jste to Vy, kdo 
nás přivedl k založení Židlochovického vlastivědného spolku. Skromně se snažíme Vás následo-
vat a zmnožovat tak historické dědictví, které naši předkové zanechali svému městu. 
Za všechno, co jste pro Židlochovice udělal, Vám moc děkujeme. 

za Židlochovický vlastivědný spolek

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., předseda spolku
Mgr. Karel Vavřík, místopředseda
Vlastimil Helma, místopředseda
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Pravidla lásky, 
BROWN – Skryté zlo

Romány českých autorů
DAVOUZE – Loď v Bretani, 
KADLECOVÁ – Panenka

Psychologické romány
VIGAN – Podle skutečného 
příběhu, GAWALDA – Billie

Historické romány
HORÁKOVÁ – Tajemství 
Anny z Lampersdorfu, HAR-
ROD-EAGLES – Sbohem, 
Piccadilly

Fantasy a sci-Q  romány
COLE – Hranice, Průlom

Detektivní romány a thrillery
GERRITSEN – Hra s ohněm, 
CRAIS – Slib

Dobrodružné romány
FOX – Dominus, PATCHETT 
– Země divů

Literatura faktu
LIPSZYC – Deník Rivky 
Lipszycové, ALEKSIJEVIČ 
– Doba z druhé ruky

Pravdivé příběhy
BARNETT – Zažehnutá jiskra, 
BOISROLIN – Naverbovaná

Životopisy
MAHLER – …ale nebyla to 
nuda

Naučná literatura
SUCHÁ – Cvičení paměti pro 
každý věk

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Záchranářské 
pohádky

Pohádkové příběhy
RUŠAR – Vlk a tma, HEJNÁ 
– Jeď, modrý koníčku

Dobrodružné a detektivní 
příběhy
BREZINA – Všechna moje 
strašidla, KALETOVÁ – Straši-
dla na Silvrštejně

Fantasy romány
ROWLING – Harry Potter a 
prokleté dítě

Dívčí romány
MAAS – Dvůr trnů a růží

Naučná literatura
FORD – Jak přežít, když se 
rodiče rozvádějí, SVĚRÁK 
– Jupí



„V tomto roce jsem se stal spo-
lečníkem českého výrobce repelen-
tů, i zde však  hrozí velké omezení 
produkce, protože právě tyto vel-
ké nadnárodní Q rmy nám nejsou 
ochotné poskytnout licence k jimi 
registrovaným a námi doposud 
používaným účinným látkám. 
A bez nich není možné produkt 
vyrobit.“

Redakce gratuluje ke kulaté-
mu výročí založení 7 rmy.

Majitel firmy Libor Moudrý / foto: firemní archiv Papírna Moudrý s. r. o.

Mucholapka. Už sám název 
naprosto přesně charakterizu-
je využitelnost výrobku, bez 
kterého se  především venkov-
ské domácnosti  ani v moderní 
době neobejdou. Přestože  trh 
nabízí velkou škálu různých 
forem lapačů a hubičů hmyzu, 
zůstává klasická mucholapka 
už od počátku minulého století  
žádaným produktem.

Přesně před 25 lety založil 
Libor Moudrý, majitel 7 rmy 
Papírna Moudrý s. r. o. své pod-
nikání na výrobě mucholapek, 
na produktu, který podle všeho 
neměl v budoucnu šanci uspět. 
Tentýž názor měl i původní 
výrobce – Brněnské papírny, a 
proto když po roce 1990 musel 
část výrobního zařízení vrátit 
restituentům, výrobu mucho-
lapek ukončil a zaměstnance 
odštěpného závodu v Židlocho-
vicích propustil. Tehdejší mistr 
tohoto pracoviště Libor Moud-
rý, to však tak kriticky neviděl a 
pustil se do podnikání sám.

„Za existence Brněnských papí-
ren se vyrábělo pouze pro tuzem-
ský trh, roční produkce činila tak 
tři miliony kusů.“ Po nutných 
inovacích, spočívajících ve změ-
ně receptury lepidla i samotném 
vzhledu výrobku, se Moudrý 
pokusil oslovit obchodníky a 
prodejce v zahraničí. Odezva 
byla až nečekaně pozitivní a 
mucholapky ve velkém putují na 
západ i na východ. Dnešní pro-
dukce mucholapek 7 rmy Papír-

rubriku připravuje
Mediální komise

na Moudrý s. r. o. je 50 až 70 
milionů, podle vývoje sezóny.

„Sezóna se odvíjí od počasí. Pří-
znivé klimatické podmínky totiž 
pozitivně ovlivňují výskyt hmyzu. 
V praxi to znamená, že musí být 
teplé a přitom vlhké léto. Přesně 
takové podmínky totiž mouchám 
svědčí.“

S nárůstem výroby se začínají 
omezené prostory provozovny, 
navíc nevhodně umístěné v cen-
tru města na náměstí, jevit jako 
nevyhovující a Moudrý uvažuje 
o stavbě vlastního objektu. 

Přichází nabídka z města a 
v roce 2000 se 7 rma stěhuje do 
areálu bývalého cukrovaru, kde 
vyrostla první část výrobně-
skladové haly o ploše 1500 m2. 
Dochází k dalšímu rozšiřování 
7 rmy až na konečných 8500 m2.

Na základě konkrétní poptáv-
ky zákazníka z USA 7 rma 
vyvinula technologii na výro-
bu speciální mucholapky, kte-
rá je na americkém trhu velmi 
populární. Produkt se podařilo 
inovovat tak, že se stal účinným 
i na odchyt octomilek, a prodej 
se s pozitivní odezvou rozšiřu-
je i do Evropy. Za velký úspěch 
považuje majitel 7 rmy Papírna 
Moudrý ukončení projektu  na  
vývoj lepidla pro ochranu stro-
mů a rostlin ve spreji,  přičemž 
jeho unikátnost spočívá ve snad-
né aplikaci.

„Naopak za krizové momen-
ty ve fungování Q rmy považuji 
období kontinuálního posilování 
koruny a příchod asijské kon-
kurence se spoustou falziQ kátů 
našich produktů.“

Většímu rozvoji 7 rmy nyní 

Obchody a služby ve městě: Výrobek, který neměl mít v budoucnu šanci

brání nařízení Evropského par-
lamentu a Rady o uvádění bioci-
dů (látek používaných k hubení 
škodlivých oraganismů) na trh, 
prosazené velkými nadnárod-
ními společnostmi, které tím 
nenápadně získávají obchodní 
monopol. Nejenže tento zákon 
brání vzniku nové konkurence, 
ale protože částka za udělení 
registrace účinné látky dosahu-
je až ke 40 milionům korun, je 
likvidační pro stávající malový-
robce. Bez registrace totiž nelze 
látku používat.

Firma: Papírna Moudrý s. r. o.
Adresa: Nádražní 56, Židlochovice
Hlavní sortiment: feromonové lapače potravinových i šatních 

molů, lepidla na ochranu stromů, lepidla na 
odchyt hlodavců, lepové desky na ochranu 
rostlin, ploché lapače na odchyt lezoucího 
hmyzu

Doplňkový sortiment: okenní sítě, pastičky na myši a na krysy, plá-
cačky na hmyz, pasti na vosy

Počet zaměstnanců: 60 stálých ve dvousměnném provozu,
50 externích

Všechny produkty z výroby Papírna Moudrý jsou zdravotně nezávadné, 
neobsahují žádné jedovaté ani škodlivé látky. Výrobky převážně fungují 
na fyzikální bázi.

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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I v letošním školním roce 
nabízíme v orlovně různorodé 
kroužky jak pro děti, tak pro 
dospělé. Vedle dlouhodobé čin-
nosti juda, u jehož výčtu rozvrhu 
bychom strávili hodně času, pro-
bíhají i další kurzy.

Pro děti jsou to Zumba pro 
nejmenší a Zumba/aerobic pro 

Jana Bělohlávková
Jednota Orel Židlochovice

děti, pro starší děti pak Street 
dance.  Dospělí pak mohou nav-
štěvovat kurz pilates a kondiční 
cvičení – tabatu, do kterých je 
možné se přidat kdykoliv během 
roku. Cvičení probíhá formou 
jednotlivých lekcí bez kontinuity 
a není nutno začít striktně v září.  
Pokud vyhledáváte míčové hry, 
je tu možnost pátečního volejba-
lu také jednotlivými vstupy.  Pro 
nejmenší ratolesti v doprovodu 
rodičů pak od listopadu do břez-

Jednota Orel nabízí všestranné sportovní aktivity

na probíhá všestranné cvičení 
rodičů s dětmi formou básniček, 
her a opičí dráhy. 

Bowlingová liga
Na bowlingových drahách 

proběhl v říjnu ve spolupráci 
s Komisí sportu Židlochovice 
turnaj dítě+rodič, kdy se účast-
nilo celkem 11 družstev. Na 
stupni vítězů v mladší kategorii 
stanuli Adam a Martin Haxovi, 
ve starší Sabrina a Jana Bělohláv-

kovy a za juniory Veronika a Jit-
ka Preškovy.

Vánoční turnaj s občerstvením
Mezi vánočními svátky 

proběhne netradiční turnaj 
dítě+rodič s občerstvením, kdy 
budeme shazovat kuželky poně-
kud jiným způsobem a kam Vás 
srdečně zveme. 

Více informací:
www.orelzidlochovice.cz



S příchodem chladného poča-
sí maminky a možná i někteří 
tatínci uvítají zázemí v Mateř-
ském centru Robátko. Po celý 
týden kromě čtvrtka zde probí-
hají od 9:30–11:00 herničky pro 
rodiče s nejmenšími dětmi: pon-
dělí, sudé týdny pro děti do 2 let, 
pondělí, liché týdny pro děti od 
18 měsíců do 3 let, úterý pro děti 
od 18 měsíců do 4 let, středa  pro 
děti od 18 měsíců do 3 let a pátek 
pro děti od 1 do 2 let. 

Herničky vedou maminky ze 
Židlochovic a okolí a jsou urče-
ny pro rodiče, kteří se budou 
programu (zpívání, tancování, 
básničky, cvičení, výtvarná čin-
nost i volná hra) se svými dětmi 
aktivně účastnit. Veškeré infor-
mace a kontakty na vedení jed-
notlivých herniček naleznete na 

Miroslava Šenkyříková
Mateřské centrum Robátko

www.mcrobatko.cz. Jsou vítány 
děti, které jsou zdravé. Nevoďte 
do Robátka děti s rýmou, kaš-
lem, teplotou a jinými zdravot-
ními potížemi, děkujeme.

A na závěr jedna nabídka 
maminky, která by chtěla založit 
odpolední herničku pro hendi-
kepované děti: 

„Vážení a milí rodičové, ráda 
bych v prostorách MC Robátka 
otevřela herničku, která by byla 
určena pro hendikepované děti, 
jejich rodiče a sourozence. 

Protože sama mám hendikepo-
vaného syna Viktorka, vím, jak je 
někdy těžké a rodičům nepříjem-
né chodit s dítětem s postižením 
mezi zdravé děti, a vím, že v Žid-
lochovicích a okolí žijí rodiny 
s takovými dětmi a není zde nic, 
kde by se mohli scházet a v klidu 
si pohrát, proto by byla tato her-
nička určena výhradně pro ně.

Program by byl prvních pár 
schůzek volný, děti by si mohly 

Přijďte si užít svých dětí do herničky v Robátku

pohrát, rodiče popovídat a vymě-
nit si spoustu informací u šálku 
dobrého čaje, později by se zavedl 
program ve formě zpívání, říka-
nek, tvoření apod., podle toho, co 
by děti zvládly a na čem se společ-
ně domluvíme. Také bych chtěla 
oslovit nějaké odborníky, pokud 
by se objevil nějaký problém k dis-
kuzi, a pozvala je na návštěvu či 
bych zkusila zajistit nějaké ukáz-
ky terapií, ale to až časem. 

Prosím napište na emailovou 
adresu krouzky@mcrobatko.cz 
nebo zavolejte na tel.: 737 211 
484, zda byste měli o takovou 
herničku zájem.

Věřím, že se pár rodin najde, 
herničku otevřeme, strávíme spo-
lu krásné chvíle, a už se na vás a 
děti moc těším.“

Hana Krejčiříková
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Herní dopoledne dětí s rodiči / foto: archiv MC Robátko 

Čestmír Pokorný
Lesní závod Židlochovice

Opravy židlochovického zámku pokračují

Zámek Židlochovice je 
nemovitou kulturní památkou  
zapsán v ÚSKP pod registrač-
ním č. 45302/7 – 1113. Je to roz-
sáhlý komplex vlastního zámku 
a parku se zajímavým vývojem. 
Dochovanou podobu lovecké-
ho zámku nejvíce ovlivnil arci-
vévoda Fridrich v letech 1895–
1918. Od roku 1918 je zámek v 
majetku státu s právem hospo-
dařit pro LČR, s. p. V současné 
době slouží jako reprezentační 
sídlo pro lovecké hosty a dále 
pro pořádání konferencí či sva-
tebních obřadů. Zámek s při-
lehlým parkem tvoří výraznou 
dominantu města.

V letech 2014–2015 byly pro-
vedeny práce na  opravě střešního 
pláště, které zahrnovaly výměnu 
poškozených trámů v krovech, 
montáž nových klempířských 
prvků a střešní krytiny.

V návaznosti na tyto práce 
vedení Lesního závodu schváli-
lo v rámci plánu oprav a údržeb 
nemovitého majetku pro rok 
2016 celkovou opravu fasády 
zámku. Po zpracování projektové 
dokumentace a vydání stavební-

ho povolení bylo vypsáno výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby. 
Po jeho skončení byla podepsána 
smlouva o dílo s vítězem a 1. srp-
na 2016 byly zahájeny vlastní 
práce, které budou rozloženy 
do období dvou let. V letošním 
roce bude opravena fasáda na 
přilehlých budovách, počátkem 
roku 2017 se bude pokračovat 
na hlavní budově zámku s tím, 
že práce budou hotovy do konce 
září 2017.  

Současně s pracemi na budo-
vách zámku probíhají opravy 
tzv. strážních domků, jež stojí 
při vstupu do areálu zámku. Zde 
se provádí celková oprava obou 
objektů. Ta zahrnuje výmě-
nu střešní krytiny, repasi oken 
a dveří, izolaci a opravu fasády 
s nátěrem shodným s nátěrem 
zámku. 

Třetím opravovaným zámec-
kým objektem je zámecká zeď 
mezi jihozápadním a severozá-
padním bastionem pohledově 
od obchodního centra v celkové 
délce cca 160 m. Úprava spočívá 
v odstranění omítek, celkovém 
očištění, případném doplnění 
chybějících částí, doplnění koru-
ny zdiva a zarovnání okolního 
terénu. Na závěr bude nanesen 
tónovaný vápenný nátěr. Opra-

va zámeckého zdiva se provádí 
ve spojitosti se záměrem města 
Židlochovice, vytvořit ve vol-
ném prostoru  před zámeckou 
zdí oddychový park s vodním 
prvkem.

Všechny stavby provádí sta-
vební 7 rma STAMA Nosislav 
s. r. o., která má bohaté zku-
šenosti s opravami kulturních 
památek a je zárukou kvalitně 
a odborně provedené práce. 
Veškeré činnosti probíhají pod 
dohledem pracovníků  památko-
vého ústavu, kdy se na pravidel-
ných kontrolních dnech určuje 
další postup prací. Věříme, že po 
úspěšném skončení stavebních 
úprav bude zámek Židlochovice 

zářit novotou a přiláká do naše-
ho města mnoho návštěvníků.

V současné době se zpracová-
vá projektová dokumentace na 
rekonstrukci infrastruktury are-
álu zámku, kterou plánujeme do 
budoucna a která zahrnuje:

rekonstrukci vodovodu, kana-
lizace, elektrických rozvodů, 
plynovodů a slaboproudých 
rozvodů,
rekonstrukci komunikací 
a zpevněných ploch,
terénní a vegetační úpravy 
(trávníky a jezírko) s moder-
nizací a doplněním závlahy.
Tyto práce budou připraveny 

k realizaci v letech 2018–2019. 

–

–

–

Strážní domky při vstupu do areálu zámku / foto: Milena Moudrá 
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Malou skupinku bezdo-
movců můžeme často vidět 
v centrálních lokalitách měs-
ta. Zabydleli se na městských 
lavičkách, kde veřejně konzu-
mují alkohol, vybírají odpad-
kové koše a zanechávají po 
sobě nepořádek. V podstatě ale 
nikomu ničím neškodí. Přesto 
bychom byli raději, kdyby ve 
městě nebyli. Bezdomovci… 
Co s nimi, kdo jsou?

Odpovídá Milan Šebek, 
vedoucí strážník Městské policie 
Židlochovice, za Odbor sociál-
ních věcí MěÚ Židlochovie Mgr. 
Iva Tycová a Ing. Hana Zajícová.

„Člověk bez domova neboli 
bezdomovec je někdo, kdo nemá 
domov a žije mimo standardní 
hranice sociálních norem a návy-
ků. Častou příčinou problémů 
bezdomovců je mimo jiné alko-
holismus, toxikomanie a tím 
hraniční poruchy osobnosti, které 
jim brání se vrátit k obyčejnému 
životu. Bezdomovectví je nejvíc 
patrné ve velkých městech, ale 
v poslední době se s ním setkává-
me i v našem městě,“ upřesňuje 
Milan Šebek a doplňuje:

„Městská policie eviduje v letoš-
ním roce čtyři osoby bez domova, 
které se zdržovaly nebo zdržují ve 
městě Židlochovice. Tyto osoby 
nepocházejí ze Židlochovic, ale 
k našemu městu mají určité vaz-

by, a to je příčina, proč se do měs-
ta, byť i dočasně, vracejí.“

Protiprávní činnost bezdo-
movců spočívá v tom, že na 
veřejných místech ve městě 
požívají alkohol, a tím vzbuzu-
jí veřejné pohoršení; znečišťují 
tato místa a narušují občanské 
soužití. V takových případech 
může zasáhnout městská policie 
a tyto osoby vykázat, to je však 
jediný způsob sankce, protože 
trestat bezdomovce pokutou 
nemá smysl.

„Pokud by osoby, které jsou 
pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, nekontrolo-
valy své chování, čímž by bez-
prostředně ohrožovaly sebe nebo 
jiné osoby, veřejný pořádek nebo 
majetek, nebo by byly ve stavu, 
kdy vzbuzují veřejné pohoršení, 
může městská policie ve spolu-
práci s Policií České republiky 
tyto osoby převézt na protialko-
holní záchytnou stanici do Brna. 
Těmto osobám městská policie 
doporučuje možnost přespání 
v azylových domech v Brně. Pro-
blémem však je, že v azylových 
domech nebo ubytovnách se musí 
dodržovat určitá pravidla, a to 
nejsou tyto osoby ochotny respek-

Zeptali jsme se... Obývák je náměstí, my jsme jejich televize. Bezdomovci.

rubriku připravuje
Milena Moudrá

tovat,“ popisuje Šebek.
Většina osob bez domova si 

svůj způsob života vybrala a není 
v ničí moci je přinutit žít jinak. 
V tomto případě nezbývá než 
respektovat jejich rozhodnutí. 
Jsou však mezi nimi i tací, kteří 
se na ulici ocitli nedobrovolně. 
Takoví, pokud mají zájem, se 
mohou obrátit na sociální pra-
covníky.

Mgr. Iva Tycová, vedoucí 
odboru sociálních věcí k tomu 
dodává: „V Židlochovicích mají 
lidé bez domova možnost obrá-
tit se na sociálního kurátora na 
odboru sociálních věcí při MěÚ 
Židlochovice, který pomáhá vyří-
dit dávky hmotné nouze, hledat 
vhodné ubytování, vyřizovat 
důchody, osobní doklady, řešit 
jejich dluhy a podobně. Pokud 
klient není schopen samostatného 
jednání, nabízí kurátor i asistenci 
při jednání s úřady. Vše ale závisí 
na vůli svou situaci řešit. Často 
se stává, že bezdomovec o pomoc 
nestojí a má zájem jen o získání 
Q nančních prostředků a případně 
doplnění svého šatníku ze zdro-
jů, které sociální odbor získává 
z darů místních občanů a zaměst-
nanců městského úřadu.“

Ing. Hana Zajícová doplňuje: 
„Osob, které ročně využijí pomoc 
sociálního kurátora, je více než 
sto z celého správního obvodu. 
Kromě těchto klientů sociální 
odbor pomáhá všem, kteří se 
ocitli v tíživé situaci a nedokážou 
ji vlastními silami řešit, ať už jde 

o jednotlivce nebo o rodiny s dět-
mi.“

Město má v současnosti k dis-
pozici pět obytných buněk pro 
bezdomovce s trvalým byd-
lištěm v Židlochovicích, které 
bezdomovci užívají za částku 
4.000,– Kč za měsíc. I zde je nut-
né dodržovat domácí řád. V pří-
padě jeho porušení se město 
nejprve snaží o domluvu, tepr-
ve pokud dohoda není možná, 
s problematickým člověkem se 
rozejde. Komunita, která buňky 
v současnosti užívá, si ale váží 
toho, že má střechu nad hlavou. 

V Židlochovicích máme štěstí, 
že se zde bezdomovci neshlukují 

v početnější skupině, protože jak 
říká strážník Milan Šebek, celá 
řada opuštěných chat v kopích 
nad městem k tomu poskytuje 
ideální podmínky.

Ano, byli bychom raději, kdy-
by tu nebyli. Ale jak už bylo zmí-
něno, ne každý se stane bezdo-
movcem vlastním přičiněním. 
Protože jsou i takové životní 
situace, které člověka vyženou 
na ulici. Jak to potom pokračuje 
je sice na osobní vůli každého, 
přesto bychom i tyto osoby měli 
brát s určitým ohledem.

„Městská policie eviduje 
v letošním roce čtyři osoby 

bez domova, které se 
zdržovaly nebo zdržují ve 

městě Židlochovice...“

„Většina osob bez domo-
va si svůj způsob života 

vybrala a není v ničí moci 
je přinutit žít jinak.“

PaedDr. Stanislav Březina
předseda mysliveckého spolku

Žáci ze školní družiny navštívili myslivce

V pátek 7. října odpoledne 
žáci ze školní družiny ZŠ Žid-
lochovice navštívili areál Mys-
liveckého spolku Židlochovice 
v Hájku. Po náročném výšlapu 
na Výhon je na myslivecké chatě 
přivítal předseda mysliveckého 
spolku PaedDr. Stanislav Březi-
na. Stručně seznámil děti s his-
torií myslivosti, jejím posláním 
v současné době, s druhy zvěře 
žijícími v honitbě Židlochovice a 
s péčí o zvěř a životní prostředí. 
V následné debatě se žáci ptali 
na různé záležitosti kolem mys-

livosti, zvěře a přírody. Po pro-
hlídce myslivecké chaty a tro-
fejí, které jsou zde vystavené, se 
všichni odebrali k voliérám, ve 
kterých myslivci chovají bažan-
ty. Chlapci a děvčata zde mohli 
vidět bažanta obecného, bažanta 
královského a perličky. Současně 
si žáci prohlédli krmicí zařízení, 
ve kterých je volně žijící zvěř 
pravidelně přikrmována.

Akce, které se zúčastnilo 
55 dětí a čtyři vychovatelky 
ŠD, byla zaměřena především 
na informovanost dětí o mysli-
vosti a na ochranu přírody. Na 
závěr jsme se dohodli, že podob-
né akce budeme v příštím roce 
opakovat. Družina na vycházce s myslivci / foto: Klára Ivanová
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1.–30. 11. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OLGY MRÁZKOVÉ
místo: Malá galerie RTIC, Židlochovice

5. 11., 10:00-16:00 | VÝROBA DOMÁCÍCH SÝRŮ 
Víte, jak chutná mléko od krávy? Nic z něj se nelije do trávy. Z kaž-
dé kapky lze něco vyrobit.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: jurta LMŠ Výhonek

11. 11., 17:00 | SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
Lampionový průvod v židlochovickém parku.
pořádá: LMŠ Výhonek

11. 11., 17:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLA-
DÝCH VÍN
Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

12. 11., 10:00–13:00 | AROMATERAPIE PRO MAMINKY A 
DĚTI
Minikurz aromaterapie se zaměřením na péči o malé děti a běžný 
chod domácnosti. Místo je nutné si předem rezervovat, přihlášky 
na e-mail anicka.krutova@gmail.com. Kapacita míst je omezená.
pořádá: Mateřské centrum Robátko
vstupné: 400 Kč / dospělý, 700 Kč / rodičovský pár

12. 11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela Artemis. Prodej vstupenek na místě.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

13. 11., 16:00 | KAŠPÁREK A DRAK – Divadlo Koráb
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  Robertova vila

17. 11., 18:00 | LISTOPADOVÉ ROZJÍMÁNÍ ANEB JMÉNA 
VTESANÁ DO KAMENE
Slovem provází Mgr. Karel Vavřík.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice, 

Židlochovický vlastivědný spolek
místo: Masarykův kulturní dům

23. 11., 19:00 | LACO DECZI & CELULA NEW YORK 
pořádá:  město Židlochovice a zahradnické centrum Hortis
místo:  restaurace Za komínem
vstupné: 200 Kč

Kulturní kalendář – listopad 2016

připomeňme si:
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

V sezóně 2016/2017 se muži 
z oddílu basketbalu Sokola Žid-
lochovice účastní městského 
přeboru II. třídy. Od začátku 
soutěže do současné doby ode-
hráli dvě mistrovská utkání. 

Ing. Jakub Kratochvíl
T.J. Sokol Židlochovice

Zprávy z oddílu basketbalu

V prvním utkání na hřišti sou-
peře porazili tým SLEZIBAS-
KET „B“ v poměru 39:52 a ve 
druhém podlehli na domácím 
hřišti týmu SK Žabovřesky „S“ 
v poměru 56:59. V rámci soutěže 
tak prozatím obsazují 3. místo 
tabulky. Příští domácí utkání 
sehrají  muži ve středu 9. listopa-
du v 19.00 hod. v sokolovně.

24. 11., 16:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERA-
MICKÉ DÍLNĚ
V 17:00 hodin hudební vystoupení.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  keramická dílna – budova ZŠ, Coufalíkovo nám.

25. 11., 18:00-20:00 | VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Zaplétám… zaplétám… krásná přání zaplétám… zapálíme první 
svíčku. Veškerý materiál na dílnu zajištěn.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: jurta LMŠ Výhonek
info: www.spolekvyhonek.cz

26. 11. | PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ PO VINNÝCH SKLEPECH
Tentokrát po Znojemsku. Odjezd autobusu v 8:00 hodin od autobu-
sového nádraží. Lístky je možné objednat na tel.: 776 211 329.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
cena: 750 Kč

26. 11., 10:00 | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
pořádá: město Židlochovice
místo: ulice Komenského, ulice Masarykova a náměstí Míru

27. 11., 15:00 | PRVNÍ ADVENTNÍ POHLAZENÍ
Koncert duchovní hudby. Uslyšíte koncertní oddělení Dětského 
sboru Židlochovice a hosty z Národního divadla v Brně. 
pořádá: Dětský sbor Židlochovice
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
vstupné: vstupné dobrovolné

27. 11., 17:30 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí ŽDS Skřivánek, Pasquil a MŠ Židlochovice.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Městský úřad, Nádražní 750

30. 11, 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá: starosta města
místo: restaurace Za komínem

Gymnázium Židlochovice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 29. 11. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin

Nabízíme:
prohlídku školy, tříd, odborných učeben
informace o studiu a výchovně-vzdělávací práci
informace o školním vzdělávacím programu,
dění a životě na gymnáziu

V 16.00 hodin budou zájemcům podány na společné schůzce 
informace o studiu a přijímacím řízení.
Informace na tel.: 547 231 476,
info@gymnzidlo.cz,  www.gymnzidlo.cz.

–

–

–

Oblastní charita Rajhrad
děkuje všem příznivcům a podporovatelům,

kteří se letos rozhodli přispět ve sbírce

KOLÁČ PRO HOSPIC.
V Židlochovicích se nám podařilo vybrat 22 053 Kč.

Díky vaši pomoci budeme moci pacientům mobilního a 
lůžkového hospice zakoupit vhodné zdravotní

a kompenzační pomůcky.
Děkujeme vám, že nám pomáháte

zvyšovat kvalitu péče o naše pacienty.

DĚKUJEME
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Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul. 
Vídeňská, hledáme zaměstnance 
na pozice:

Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Výrobní dělník

Náplň práce: montážní práce na mechanických 

a elektrických částech rozváděčů a přístrojových 

transformátorů

Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický 

výhodou), zodpovědnost, samostatnost

Elektromechanik

Náplň práce: montážní práce na elektrických částech 

rozváděčů VN

Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50), 

spolehlivost, zodpovědnost, zručnost

Skladník

Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů 

na montážní linky a výrobní pracoviště

Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru, 

praxe ve skladu a s VZV podmínkou

Nabízíme:

Přátelské pracovní prostředí a podmínky

Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy

Dobrou dostupnost veřejnou dopravou

Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek 

na penzijní připojištění, příspěvek na stravování 

ve firemní jídelně

Příspěvek na dopravu

Den otevřených dveří

Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!

Kdy: každý čtvrtek v 15.00

Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117

Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště 

a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis. 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie 

pro energetiku a automatizaci, které umožňují energe-

tickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost 

při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní 

prostředí.

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování 
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to  výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Kontaktujte naše náborové oddělení!

Telefon: 547 152 936

E-mail: abb.prace@cz.abb.com

Kontaktní centrum: 800 312 222

www.abb.cz/kariera

Zavedená truhlářská firma ACER WOODWAY z Br-
na se zaměřením na komplexní vybavování interiérů 
především dýhovaným nábytkem hledá zaměstnance 
na pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme 
zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na originálních 
realizacích interiérů. V případě zájmu volejte na:
603 178 498 nebo pište na info@acerww.cz

Telefon: +420 547 215 348

Mobil: +420 731 416 227

nám. Míru 30,
667 01 Židlochovice

E-mail: LaByTex@seznam.cz

BAMBINO

bambino-potřeby pro miminka a maminky

HRAČKY
PRO KLUKY
I HOLČIČKY

Vyberte
dětem

pěknou hračku
na vánoce

www.bambino-zidlochovice.cznám. Míru 30,
667 01 Židlochovice
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Vystoupení dětí ze školky při vítání občánků / foto: Lenka Betášová

Poslední letošní farmářský trh / foto: Lenka Betášová

Čtení z knihy Zahradní slavnost v knihovně / foto: Milena Moudrá

Sbírka Koláč pro Hospic / foto: Lenka Betášová

Otevření Jurty / foto: archiv LMŠ Výhonek

Vzpomínka na Václava Havla / foto: Lenka Betášová 

Adaptační pobyt primánů gymnázia / foto: Karel Vitula

Bowlingový turnaj rodič+dítě v Orlovně / foto: archiv Jednoty Orel


