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Vítejte v novém roce, pane 
starosto! Vidím, že dnes ani 
nemusím klást první otázku, 
zjevně máte chuť začít sám...

Dobrý den. Rád bych na úvod 
prvního letošního čísla Zpravo-
daje všechny čtenáře pozdravil a 
popřál jim vše dobré do nového 
roku 2017. Hlavně zdraví, hodně 
sil, úspěchů v pracovním i rodin-
ném kruhu. Doufám, že rok 2017 
bude pro naše město rokem dob-
rým, ve kterém se podaří opět 
o stupeň posunout Židlochovice 
k vizím, jež městská rada dlou-
hodobě avizuje. Již jsem něko-
likrát říkal, že mezi ně nepatří 
jen výstavba nových budov a 

Jan Vitula: Vše dobré do nového roku

komunikací, ale především péče 
o mezilidské vztahy. Na vzájem-
ných vztazích je postaven spo-
lečenský nebo chcete-li měst-
ský, či komunitní život. Dobře 
jsme si to mohli uvědomit při 
nedávném požáru v papírnách 
Moudrý. Tato nešťastná událost 
zasáhla asi všechny naše občany. 
Nejde jen o ekonomickou ztrátu, 
ale také jsme si mohli uvědomit, 
co všechno takový podnik pro 
město znamená. Pan Moudrý 
byl ochoten přispět na aktivity, 
které se ve městě odehrávaly, 
a  pomáhal vždy zcela nezištně. 
Po požáru bylo najednou jaksi 
jasněji vidět, že takový podnik 
v Židlochovicích plní kromě 
ekonomické role i úlohu sociální. 
Nejen jako zaměstnavatel něko-
lika desítek místních obyvatel, 

ale i jako mecenáš celé řady spo-
lečenských aktivit. Přirozeně je 
v tuto chvíli zapotřebí si uvědo-
mit, jak je dobře, že máme v naší 
obci hasičskou jednotku, která 
byla na místě ve velmi krátkém 
čase a zachránila svým zásahem 
mnohé. Patří jim velký dík. Panu 
Moudrému hluboce lidsky přeji, 
aby co nejrychleji překonal tuto 
nešťastnou událost a nevzdal se 
svých podnikatelských záměrů. 
Jak nyní všichni dobře vnímá-
me, jeho osobní i podnikatelské 
aktivity jsou pro celé naše město 
velmi cenné. 

Díky za projevenou účast, 
pane starosto. Co byste si ze 
starého roku rád přenesl do 
nového?

Naše stavební vize, pokud to 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

tak mohu nazvat,  jsou známé 
a těší mne, že se zdárně rozví-
její. Za daleko důležitější však 
považuji řadu osobních lidských 
setkání, kterých jsem v minulém 
roce absolvoval velké množství. 
Ať už to byly pravidelné měsíč-
ní  setkání u čaje nebo návštěvy 
našich seniorů či výlet se seniory 
po Židlochovicích. V takových 
setkáních bych rád pokračoval 
i v novém roce. Snad jsou obo-
hacující pro všechny zúčastně-
né.

Zmiňovaná setkání jsou 
typická pro malá společenství. 
Na termín společenství jsme 
již v tomto rozhovoru narazili. 
Jaká je s výhledem do nového 

PF 2017
foto: Lenka Betášová
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roku společenská úloha Židlo-
chovic?

Naši roli vnímám ve dvou 
rozměrech. Ta první je směrem 
k okolním obcím a regionu. 
V tomto případě Židlochovi-
ce hrají, a doufám, že důstojně, 
roli regionálního centra, kam se 
sjíždějí občané okolních obcí za 
potřebnými službami. 

Druhá role je typická spíše 
pro malé obce a týká se vzájem-
ného soužití občanů. Zde záleží 
na aktivitách každého z nás a 

máme se stále čím inspirovat. Já 
sám jsem například měl mož-
nost zúčastnit se 23. prosince 
mimořádného lidského setkání 
sousedů u nás na Dvořákově uli-
ci. Tuto dosud v Židlochovicích 
nevídanou akci zorganizoval  
pan Oldřich Kahoun. A musím 
říct, že už dlouho jsem neza-
žil tak hezké a příjemné setká-
ní lidí, kteří se v průběhu roku 
maximálně pozdraví na ulici při 
cestě do práce. Na nic dalšího 
většinou nezbývá čas. Tentokrát 
jsme však strávili několik hodin 

povídáním u svařeného vína a 
vánočního cukroví. Takovou 
lidskou blízkost bych přál zažít 
každé z židlochovických ulic. 
Přesně tak bych si představo-
val pro nastupující rok soužití 

v našem městě, kdy se sousedé 
stávají přáteli... 

Tak to zní krásně. Přeji nám 
všem, pane starosto, ať se nám 
Vaše přání vyplní.

 >> pokračování ze strany 1

Jedno z nových krmítek na sídlišti / foto: Lenka Betášová

Rozmístění ptačích krmítek na sídlišti Družba

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tentokrát uskuteční ve středu 25. ledna 
v 18:00 hodin v restauraci Za komínem. Jedním z témat bude 
dopravní řešení Žižkovy ulice. Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Jan Vitula, starosta

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hosp.

Nová krmítka pomohou našim opeřencům přežít dlouhou zimu

Pracovníci odboru životní-
ho prostředí městského úřadu 
dostali nápad, že bychom moh-
li pomoci ptákům městských 
parků přežít nepříznivé zimní 
období, kdy je pro ně přirozeně 
nedostatek potravy. V polovině 
prosince jsme se proto rozhodli 
pořídit nějaká pěkná krmítka do 
míst, kde je dostatek zeleně a kde 
zároveň v blízkosti bydlí lidé, 
kteří by mohli do krmítek dopl-
ňovat vhodnou potravu. Tako-
vým skvělým místem se nám 
jeví park kolem bytových domů 
na sídlišti Družba. Právě sem 
jsme umístili na stromy devět 
krmítek, jedno jsme pak pověsi-
li na strom v parčíku v bývalém 

cukrovaru. Pro začátek krmivo 
do krmítek nasypali pracovníci 
technické čety města. V dalším 
období bychom však chtě-
li požádat o přikrmování vás 
občany, kteří bydlíte v blízkosti 
zavěšených krmítek. Odměnou 
za pravidelné doplňování potra-
vy vám budou úžasná pozoro-
vání ptáků, které si budete moct 
prohlédnout docela zblízka.  Pra-
videlným návštěvníkem krmítek 
bude například vrabec, sýkora, 
kos, hrdlička, stehlík, dlask a 
mnoho dalších.

A jak a čím nejlépe ptáky 
krmit? Základem ptačího krme-
ní jsou olejnatá semena, která 
jim dodají potřebnou energii. 
Nejvhodnější jsou slunečnico-
vá semena, nadrcené vlašské a 
lískové ořechy, ovesné vločky, 
mák. Dále je vhodným krmivem 

hovězí lůj pověšený u krmít-
ka, rozdrobené ztvrdlé pečivo 
(nesmí být měkké ani plesnivé), 
jablka, jeřabiny či další plody 
našich dřevin. Vhodným doplň-
kem je pítko s čistou vodou. 
Naopak nevhodné jsou zbytky 
kořeněných jídel, uzeniny, ples-

nivé či zkažené potraviny. Vždy 
bychom měli dbát na to, aby 
sypané krmivo bylo co nejvíce 
v suchu, v závětří a v bezpečí 
před predátory.

Přesné umístění krmítek je 
patrné z plánku. Za všechny ope-
řence vám předem děkujeme.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 25. listopadu 2016 
výběr z usnesení
RM ruší:

Odbor územního pláno-
vání a stavební úřad ke dni 
30. 11. 2016.

RM stanovuje:
rozdělení pravomocí obec-
ního úřadu tak, že k Odboru 
životního prostředí přiřazuje 
výkon pravomocí zrušené-
ho Odboru územního plá-
nování a stavebního úřadu, 
a tímto se Odbor životního 
prostředí přejmenovává na 

<

<

Odbor životního prostředí a 
stavební úřad, s účinností od 
1. 12. 2016.

RM bere na vědomí:
vzdání se funkce Ing. Karla 
Suchánka, vedoucího Odbo-
ru územního plánování a 
stavebního úřadu ke dni 
30. 11. 2016.

RM jmenuje:
do funkce vedoucího Odboru 
životního prostředí a stavební-
ho úřadu Ing. Milana Komen-
du, s účinností od 1. 12. 2016.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na akci „PD 
– prodloužení řadu splaškové 
kanalizace, Robertova vila“ 
s účastníkem, který se umís-

<

<

<

til jako první ve výběrovém 
řízení – Vodohospodářským 
ateliérem spol. s r. o., Růženec 
54, 644 00 Brno.
uzavřít smlouvy na projekty 
Ocelový přístřešek a Stano-
viště sběrných nádob s účast-
níkem, který se umístil jako 
první ve výběrovém řízení 
– Pavlem Hamerníkem, Mali-
novského 377, 667 01 Židlo-
chovice.
zajistit evidenci všech pozem-
ků, které jsou v majetku stá-
tu, u nichž by bylo možné 
požádat o bezúplatný převod 
na město a doposud tak neby-
lo učiněno.
zajistit evidenci všech pozem-

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

ků, které nejsou ve vlastnic-
tví města a které jsou pod 
místními nebo účelovými 
komunikacemi nebo jsou pod 
veřejným prostranstvím nebo 
je v jiném zájmu města získat 
tyto pozemky do vlastnictví 
města.

RM 9. prosince 2016 
výběr z usnesení
ZM rozhodla:

uzavřít smlouvu na zpraco-
vání projektové dokumenta-
ce stavby „Denní stacionář a 
sociální bydlení, ul. Palacké-
ho, Židlochovice“ s ArchiBIM 
studio s. r. o., Ostrava.

<

Ing. Jan Vitula
starosta města

Oprava Masarykovy ulice stála téměř dva miliony korun

Koncem loňského roku pro-
běhla oprava části Masarykovy 
ulice. S ohledem na stav povr-
chu komunikace jsme zvažovali 
možné varianty její opravy s při-
hlédnutím k < nančním možnos-
tem města. Bohužel vzhledem 
ke stavu kanalizace v části od 
Husovy ulice směrem do centra 
města nemělo smysl realizovat 
opravu v celé délce. Vybrali jsme 
tedy úsek, který měl návaznost 
na již opravenou část a součas-
ně v dohledné době nehrozí jeho 
opětovné rozkopání.

Navíc jsme zvolili takový způ-
sob řešení, aby byl i < nančně 

únosný a přitom se nejednalo 
pouze o kosmetickou úpravu.

V souběhu komunikace a 
chodníku (levá část opravova-
ného úseku ve směru výjezdu 
z města) byly současně s opra-
vou chodníku položeny i nové 
silniční obruby. V kolizním mís-
tě křižovatky s ulicí Husovou byl 
také rozšířen pro< l vozovky na 
úkor původní výsadby „tůjí“. 

V částech se špatným pod-
ložím, kde byla živičná vrstva 
položena přímo na terénu, a 
v částech propadů nad plyno-
vým potrubím byla provedena 
oprava tohoto podloží. Následně 
byl v celé šířce odfrézován stáva-
jící živičný povrch a byl položen 
nový.

Součástí akce bylo také pro-

vedení oprav v nezpevněných 
částech parkovacích stání od 
objektu ordinace praktického 

lékaře po Dům s pečovatelskou 
službou a před rodinnými domy 
č. p. 103 a 104. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Rok 2016 byl bohatý nejen na kulturní dění

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového 

roku 2017. Dovolte mi krátce 
se  ohlédnout okem samosprá-
vy za rokem uplynulým. Stejně 
jako v letech předcházejících 
jsme se snažili čerpat výhod-
né dotační prostředky. Během 
roku jsme připravili a schválili 
několik zásadních projektových 
dokumentací. Více o investič-

ních akcích se dočtete v člán-
ku starosty Ing. Jana Vituly. Po 
mnoha letech převzalo město 
iniciativu v provozování kou-
paliště. Byly provedeny ty nej-
základnější investice v areálu a 
také díky správci Lukáši Haluš-
kovi se podařilo důstojně zajistit 
koupací sezónu. Rok 2016 byl 
velmi bohatý na kulturní dění 
ve městě. Poprvé v novodobých 
dějinách města jsme organizo-
vali několikadenní velikonoční 
oslavy. Místní školy nádherně 
vyzdobily platany na náměstí. 

Zazněly velikonoční koledy a 
sokolovna se na jeden den pro-
měnila na jarní velikonoční jar-
mark. Velký zájem vzbudil dru-
hý ročník festivalu Židlochovice 
Živě, který představil dvanáct 
malých rodinných pivovarů. V 
září se uskutečnily v zámecké 
kapli dvě slavnostní mše. Dve-
ře tohoto sakrálního prostoru, 
který v dějinách našeho města 
sehrál důležitou roli, se otevřely 
k duchovnímu setkání po mno-
ha letech. Rovněž spolky během 
uplynulého roku připravily úcty-

hodnou řádku kulturních akcí, 
za což jim patří obrovský dík. 
Těší mne, že kulturní a komu-
nitní život ve městě se neustále 
rozvíjí a obohacuje. To je velmi 
důležité, neboť tak jsou také při-
rozeně upevňovány vztahy mezi 
lidmi a pospolitost. A to jsou 
jedny z principů, které přispívají 
k pocitu a přesvědčení, že jsme 
městem, ve kterém se dobře žije.

Do nového roku vám přeji 
vše dobré, ať vás jas betlém-
ské hvězdy provází po celý rok 
2017.

Základní informace

Plocha opravené části komunikace 1350 m2

Plocha opravených chodníků 563 m2

Skutečné náklady akce 1 967.130,38 Kč

Masarykova ulice po opravě / foto: Milena Moudrá
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Jaroslav Goš
Odbor investic a místního hosp.

Děti ze školky na Brněnské ulici získaly další prostor pro pobyt venku

Vzhledem k rozšíření provozu 
mateřské školy na ulici Brněnská 
o jednu třídu byly zvětšeny hrací 

plochy pro děti i do přední čás-
ti areálu, kde postupně přibyly 
hrací prvky a velké pískoviště. 
Možnému plnému využití celé-
ho prostoru bránil stávající stav 
živičné plochy, který byl vzhle-
dem k svým nerovnostem pro 

další využití nebezpečný. V závě-
ru roku došlo k úpravě povrchu 
tak, aby mohl být splněn původní 
záměr využívat plochu pro jízdu 
na koloběžkách či kolech v rámci 
venkovního pobytu dětí. Taková 
možnost v areálu chyběla.

Město věnuje pozornost i dal-
ším komunikacím. Během pro-
since byla upravena propadlá 
část vozovky před základní ško-
lou na Coufalíkově náměstí.

Nevzhledná plocha před budovou dříve sloužící jako parkoviště pro auta rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu prošla úpravou a 
nově nabízí dětem další prostor k venkovním hrám.

Brněnská ulice – úprava povrchu plochy v areálu MŠ / foto: Milena Moudrá Coufalíkovo náměstí – oprava propadlé části vozovky / foto: Jaroslav Goš

Ing. Jan Vitula
starosta města

Co se změnilo a co se změní v našem městě. Ohlédnutí za minulým rokem 
a nahlédnutí do roku nastávajícího.

V minulém roce jsme začali 
s realizací projektů, na jejichž 
přípravě jsme pracovali od usta-
vení nové rady města. Možná 
mnohé z vás napadne otázka, 
kolik času uplyne od první-
ho nápadu po začátek stavby. 
Odpověď není jednoduchá. Jsou 
projekty, jako je záměr vrátit 
vlak do Židlochovic, kde prv-
ní nápad pochází někdy z roku 
2001. A pokud všechno půjde 
podle plánu, tak první vlak vyje-
de v roce 2019. Na druhé straně 
stojí projekt přestavby hasičky. 
V tomto případě příprava pro-
jektu zabrala cca šest týdnů a 
od prvního nápadu po hotovou 
stavbu uplyne asi rok a půl. Ale 
oba případy jsou extrém. Větši-
nou se dá počítat, že pokud hod-
láte čerpat dotační zdroje, tak 
od prvního nápadu po hotový 
projekt uplynou tři roky a více. 
Celá řada projektů se tak začne 
realizovat právě v příštím roce.

Nejprve se však ohlédněme 
za rokem 2016. Jednoznačně 
největší akcí, kterou jsme zahá-

jili v loňském roce, byla stavba 
nového křídla školy. Tento pro-
jekt za padesát milionů korun 
nám umožní připravit se na 
nárůst počtu dětí v následují-
cích letech a současně opustit 
již naprosto nevyhovující pro-
story na Coufalíkově náměstí. 
Nová budova bude v pasivním 
standardu, vybavená tepelným 
čerpadlem, a děti tak dostanou 
školu odpovídající poměrům 
21. století. 

To však není jediná akce, 
s jejíž realizací jsme začali. Celá 
řada domácností byla vyba-
vena nádobami na tříděný 
odpad. V letošním roce pak 
proběhne další etapa a budou 
vybaveny i bytové domy. Na 
sídlišti budou současně vybudo-
vána kompletně nová hnízda na 
nádoby tříděného odpadu pod-
le návrhu pana architekta Jury. 
To všechno nám nejen umožní 
výrazně snížit náklady na svoz 
odpadu, ale také dosáhneme 
dalšího zlepšení vzhledu sídliště 
a celé řady dalších míst u byto-
vých domů po městě. Na tuto 
akci jsme obdrželi kolem šesti 
milionů korun. Zároveň jsme 
se připravili na realizaci dalších 

projektů. Vykoupili jsme nemo-
vitosti v okolí sídla hasičského 
záchranného sboru. Můžeme 
se tak pustit nejen do realizace 
přestavby budovy dobrovol-
ných hasičů, na kterou jsme zís-
kali dotaci sedm a půl milionu 
korun, ale připravit i projekt na 
výstavbu stanice profesionálních 
hasičů, jejichž setrvání v Žid-
lochovicích je tak na dlouhou 
dobu jisté. 

Dále se podařilo zrealizovat 
celou řadu menších projektů, 
kde jsme dojednali poskytnutí 
prostředků různým organiza-
cím. Například nové hřiště na 
gymnáziu za tři miliony korun, 
přestavba sídla zahrádkářů 
za osm set tisíc, nová podlaha 
v sokolovně za 850 tisíc korun, 
atd.

Celkem jsme tak do Židlocho-
vic přivedli v roce 2016 dotace 
ve výši přes 60 milionů korun. 
K tomu je potřeba připočítat 
i akce, které jsme realizovali 
z vlastních zdrojů, jako je napří-
klad oprava ulice Masarykovy 
nebo zvýšení počtu tříd mateř-
ské školy. 

To všechno jsme navíc zvlád-
li za souběžného snižování 

dluhů. Od začátku volební-
ho období se tak úvěry města 
snížily o více než 11 milionů 
korun a k dnešnímu datu činí 
cca 13 milionů korun. I to 
myslím ukazuje na slušnou eko-
nomickou situaci města, které 
pamatuje zadlužení až kolem 70 
milionů.

A co nás čeká v roce 2017? Do 
realizační fáze se dostane celá 
řada již zmiňovaných projektů. 
Z vlastních zdrojů bychom měli 
v první polovině roku dokončit 
předzámecký park. Z dotačních 
zdrojů pak například výstavba 
budovy JSDH, vybavení byto-
vých domů hnízdy na sepa-
rovaný odpad nebo například 
rekonstrukce chodníků, na které 
se podařilo získat přes pět mili-
onů korun a jejichž součástí je 
i vybudování nových autobu-
sových zastávek na hlavní sil-
nici před mostem přes Litavu. 
V plánu máme podávat další 
připravené projekty, například 
na denní stacionář, sociální byty 
nebo vlakový terminál. V Židlo-
chovicích se tak ani v roce 2017 
nezastavíme.
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Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí
a stavební úřad

Čisté Židlochovice – intenzivní svoz odpadu

V prosincovém čísle Zpravo-
daje dostala každá domácnost 
nový kalendář svozu odpadů.  
Chtěli bychom vás upozornit na 
změny, které určitě všichni oce-
níte.

PLAST
Zvýšili jsme frekvenci svo-

zu plastů, a to na čtrnáctidenní 
interval. Nádoby na plast jsou 
hodně plné díky zájmu občanů 
o třídění, tudíž jsme jim chtěli 
vyjít vstříc a ulehčit situaci se 
skladováním plastů.

PAPÍR A SMĚSNÝ ODPAD
Papír bude svážen jednou za 

čtyři týdny jako doposud, změna 

se také netýká svozu směsného 
odpadu a čtrnáctidenní interval 
zůstává nezměněn. 

BIOODPAD
Občané hojně využívají i nádo-

by na bioodpad a v některých 
měsících svoz nestačil, zavedli 
jsme proto svoz bioodpadu dle 
vegetačního období. V kalendáři 
svozu naleznete postupné navy-
šování četnosti svozu. Od června 
do září bude bioodpad vyvážen 
každý týden a v následujících 
měsících se bude četnost svozu 
postupně snižovat.

Jsme si jisti, že tyto nově 
vzniklé změny oceníte. Snažíme 
se našim spoluobčanům vychá-
zet vstříc a zlepšovat kvalitu 
nabízených služeb.

Každý člen domácnosti, která 
se zapojí do Systému separova-

ného sběru odpadu města Žid-
lochovice, bude mít nárok na 
úlevu na místním poplatku za 
odpady ve výši 100,– Kč. Napří-
klad čtyřčlenná domácnost, kte-
rá si vezme nádoby na tříděné 
odpady, ušetří za rok 400,– Kč 
na místním poplatku. K přihlá-
šení je nutné vypsat registrační 
formulář, který je na stránkách 
města nebo k vyzvednutí na 
podatelně.

Chtěli bychom vám poděko-

vat za to, že třídíte a pomáháte 
tím nejen životnímu prostředí, 
ale také příznivě ovlivňujete 
náklady města, které bychom 
jinak museli vynaložit za uklá-
dání odpadu na skládku. Náš 
systém svozu odpadů ušetří obci 
několik set tisíc korun ročně, 
které vám jednak sleví z poplat-
ku a jednak je může investovat 
do dalšího rozvoje města.

Třiďte, má to smysl!

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice

Změny v organizační struktuře městského úřadu

S koncem roku 2016 doznala 
organizační struktura a fungová-
ní Městského úřadu Židlochovi-
ce mj. jednu významnou změnu. 
Z důvodu zefektivnění chodu 
Odboru územního plánování 
a stavebního úřadu a Odboru 
životního prostředí, které spolu 

úzce spolupracují, došlo k jejich 
sloučení.

Vedoucím nově zřízeného 
Odboru životního prostředí a 
stavebního úřadu byl jmenován, 
od 1. prosince radou města Žid-
lochovice Ing. Milan Komenda.

Pro občany se tak nemě-
ní, kromě výše jmenovaného 
vedoucího, prakticky téměř nic. 
Výkon agendy jednotlivých částí 
tohoto odboru – ať už životního 

prostředí, nebo stavebního úřa-
du – vykonávají úředníci a refe-
renti v původním rozsahu. I roz-
místění jednotlivých pracovníků 
v podstatě kopíruje původní stav, 
kdy úředníci a referenti životní-
ho prostředí působí v I. patře 
budovy městského úřadu na 
ulici Nádražní 750 a úřední-
ci a referenti stavebního úřadu 
(včetně územního plánování) 
v II. patře stejné budovy.

Současně bych ráda poděkova-
la Ing. Karlu Suchánkovi za jeho 
dlouholeté působení ve funkci 
vedoucího Odboru územního 
plánování a stavebního úřadu, za 
veškerou práci a čas, který vede-
ní odboru věnoval, a popřála mu 
hodně sil do dalšího působení 
v rámci nového odboru.

Ing. Dagmar Kratochvílová
Odbor dopravy

Věnujete se vždy plně řízení vozidla?

Podle zjištění nizozemského 
Institutu pro dopravně bez-
pečnostní výzkum SWOV až 
v 68 procentech případů se těs-
ně před nehodou řidiči zabývali 
aktivitami, které snižovaly jejich 
koncentraci na dění na silnici.

Řada rozptylujících aktivit je 
skutečně život ohrožující.

Čím se vlastně řidiči za jízdy 
rozptylují?

Vytáčení čísla na mobilu zvy-

šuje riziko vzniku nehody 12krát. 
Čtení či psaní, podobně jako 
vztek či křik, zvyšují riziko zhru-
ba 10krát. Nebezpečná je i sna-
ha dosáhnout za jízdy na nějaký 
předmět ve vozidle. Během této 

doby musí šofér počítat s 9 krát 
vyšším rizikem nehody. Pozo-
rování objektů mimo vozidlo 
s sebou nese sedminásobné zvý-

šení rizika havárie. Psaní textové 
zprávy na mobilu šestinásobné. 
Přesto podle mezinárodního 
průzkumu provedeného nizo-
zemskou výzkumnou institucí 
SWOV až 35 procent šoférů za 
jízdy často čte došlé zprávy na 
mobilu a 30 procent je dokonce 
posílá. Bez nebezpečí není ani 
ovládání navigace během řízení. 
To s sebou nese téměř 5krát vyš-
ší nebezpečí havárie. Telefonický 
rozhovor navyšuje pravděpo-
dobnost nehody více než 2krát. 
Téměř stejné nebezpečí hrozí 
v případě, kdy řidič za jízdy jí, 
pije nealko nápoje či se věnuje 

ovládání autorádia.
Riziko nehody z důvodu roz-

těkanosti je u mladých řidičů 
výrazně vyšší než u jejich zkuše-
ných kolegů.

Zdroj: Roztržitost řidičů loni zabila 
téměř každou osmou oběť doprav-
ních nehod. www.parlamentnilisty.cz

Omlouváme se za chybu v kalendáři svozu.

V měsíci říjnu jsou označeny svozy na sobotu, 
ale budou probíhat v obvyklém pátečním termínu. 

Děkujeme za pochopení.

Až polovinu času za volantem se řidiči nevěnují plně řízení. Povídají si se spolucestujícími, věnují se dětem na zadních sedadlech, pijí, 
jedí, něco hledají, ale vůbec nejhorší je manipulace s mobilním telefonem.

Více než každá desátá oběť 
zemřela při dopravní nehodě 

způsobené rozptýleným
řidičem.



Gymnázium ŽidlochoviceStudenti prokazují hluboké znalosti historie

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka

Název letošního ročníku děje-
pisné olympiády pro období 
československých dějin od roku 
1945 do roku 1948 byl Od dikta-
tury k diktatuře. Jan Hroudný ze 
septimy, Jan Procházka z Holasic 
a Jan Procházka ze Syrovic, oba 
ze sexty, odpovídali ve čtyřech 
kolech na otázky, se kterými by 
si nevěděl rady často ani znalec 
historie.

Soutěž ale nebyla jen měře-
ním znalostí jednotlivých skupin 
z různých škol Čech, Moravy 
a Slovenska, ale i velkou spole-
čenskou událostí. O přestávkách 
mezi jednotlivými koly se sou-
těžící mohli setkat a pohovořit 
s historiky, s osobnostmi, které 
byly organizátory pozvány, pro-
tože soutěž < nančně podpořily, 
a také se studenty jiných gym-
názií, kteří věnují historii rovněž 
velké množství volného času. 

Vytvářely se hloučky kolem 
hokejisty Dominika Haška, ast-
ronoma Jiřího Grygara, kolem 
chirurga Jana Pirka nebo žurna-
listy a historika Stanislava Motla. 
Naši studenti oslovili i historika 

Jiřího Pernese a pozvali ho, aby 
na naší škole uskutečnil přednáš-
ku k dějinám Československa po 
roce 1945, a on pozvání přijal.

Vítězům rozdávala ceny minis-
tryně školství České republiky 
Mgr. Kateřina Valachová spo-
lečně s předsedou Senátu Parla-
mentu České republiky Milanem 
Štěchem. Oceněni byli nejlepší, 
ale všichni zúčastnění si z Che-
bu od sponzorů soutěže odvezli 
hromádku odborných historic-
kých knih a pamětní list.

Naši tři studenti se umístili 
v půlce výsledkového pole na 
37. místě. Svou účastí i koneč-
ným umístěním prokázali velké 
dějepisné znalosti a v konkurenci 
79 soutěžních týmů velmi dobře 
reprezentovali naše gymnázium. 

Stav po rekonstrukci / foto: Mgr. Dratva, Ing. Biely

Celková rekonstrukce areálu gymnázia je u konce

RNDr. Jiří Kubeš
Gymnázium Židlochovice

Od července probíhala v are-
álu Gymnázia Židlochovice 
rekonstrukce venkovních pro-
stor. Investice na rekonstrukci 

obdržela škola od svého zřizo-
vatele – Jihomoravského kraje. 
Součástí stavebních úprav byla 
nejdříve demolice bývalých 
garáží a skladů, které byly v hava-
rijním stavu. Na volném místě 
byla postavena nová budova 
o dvou místnostech. Jedna bude 
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sloužit jako objekt pro skladová-
ní sportovního vybavení a druhá 
jako sklad na nářadí pro údržbu 
zahrady. Za budovou byl zho-
toven přístřešek pro jízdní kola, 
k němu pak nové zpevněné plo-
chy. V areálu tzv. školního dvora 
pak bylo vybudováno nové více-

účelové hřiště. Dále byla prove-
dena částečná oprava stávajícího 
oplocení a součástí rekonstrukce 
byla rovněž dodávka a montáž 
sportovního zařízení. Kolaudace 
úspěšně proběhla 25. října 2016.  

Stav před rekonstrukcí / foto: Mgr. Dratva, Ing. Biely

„Mě osobně na dějepise vždy nejvíc zajímala druhá světová válka a české dějiny mezi lety 1918–1953. Poslední 
dobou se ale stále více zajímám o regionální dějiny Židlochovicka. Na celou soutěž jsem se velmi těšil. Ještě před 
začátkem soutěže nás všechny mile překvapilo, že každý účastník celostátního kola obdržel kolekci desíti zajímavých 
knih. Přítomnost mnoha slavných osobností vyvolávala lehkou nervozitu, kterou ale náš tým celkem bez problémů 
zvládal. Osobně jsem hovořil s významným historikem Jiřím Pernesem, mimo jiné i o jeho kandidatuře do Senátu. 
Ze setkání s ním jsem byl velmi nadšený, protože jsem jej předtím několikrát viděl mluvit v mém oblíbeném tele-
vizním pořadu Historie CS. Promluvil jsem si také s kardiochirurgem Janem Pirkem, a to o jeho vztahu k historii 
a ke sportu. Jsem velice rád, že jsem měl příležitost si s ním popovídat, protože i on je pro mě velmi významnou 
osobností.

Byl jsem překvapený, jak dobře celou akci zvládli organizátoři, navzdory velkému počtu účastníků dokázali všech-
no výborně připravit. Musím také poděkovat paní učitelce Švarzbergerové za to, jak nás skvěle připravila na soutěž, 
hned první účast v celostátním kole jsme i díky ní velmi dobře zvládli a získali jsme řadu cenných zkušeností do 
budoucna,“ hodnotí účast v soutěži Jan Hroudný ze septimy.

Trojice studentů židlochovického gymnázia se úspěšně zúčastnila celostátního kola Dějepisné olympiády gymnázií, která proběhla  
ve dnech 23. a 24. listopadu v Chebu. Jedná se o prestižní soutěž, kterou připravují nejen učitelé, ale i významní čeští a slovenští histo-
rici, působící na českých univerzitách a v muzeích.

J. Hroudný, J. Pernes a J. Procházka na soutěži v Chebu / foto: archiv školy 
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ZUŠ ŽidlochoviceCo muzikant neudělá do Vánoc, později už nestihne

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky

Uplynuly čtyři měsíce od 
začátku školního roku, které byly 
ve znamení pilné práce. Mezi 
námi muzikanty ve školství totiž 
platí – co neuděláš do Vánoc, 
to už později nestihneš. Jistě se 
najdou výjimky, které potvrdí 
platnost tohoto rčení. Práci s žá-
ky většinou zúročujeme jejich 
veřejnými prezentacemi. Jako 
první letos předvedli své umění 
tanečníci z rajhradské poboč-
ky. Pod vedením paní učitelky 
Pavly Hraničkové vyrazili v září 
na celostátní taneční přehlídku 
TANFEST 2016 do Jaroměře, 
kde již popáté reprezentovali 
naši školu. V prosinci vystoupili 
jako hosté na Vánočním kon-
certě ZUŠ Charbulova v Divadle 
Barka v Brně. 

V říjnu proběhlo národní 
< nále pěvecké soutěže Slavíci ve 
školní lavici 2016, soutěžící se 
utkali v Sále Břetislava Bakaly 
v Brně. Za naše „barvy“ zpívali 
Valerie Vlasáková, Monika Škar-
dová a Daniel Brychta, všichni ze 

třídy paní učitelky Blanky Bart-
lové. V těžké konkurenci z celé 
republiky získal Daniel Brychta 
cenu poroty za přednes. 

Ještě ve stejném měsíci jsme 
svým hudebním vystoupením 
obohatili slavnostní odpoled-
ne v Památníku písemnictví na 
Moravě, na kterém byl vyhlášen 
nový ročník literární soutěže 
Skrytá paměť Moravy. Zahráli 
kytaristé Bára Bukovinová, Lucie 
Štěpánková a Adam Zapletal, 
zazpívala Zuzana Černá. Žáky 
připravily učitelky Jana Zapleta-
lová a Blanka Bartlová.

S příchodem adventu souvisí 
rozsvěcování vánočních stromů 
v obcích. Stalo se tradicí, že naši 
malí hudebníci zahrají, zazpívají 
a přispějí tak k vytvoření sváteč-
ní atmosféry. Nejinak tomu bylo 
i letos, a to na návsi v Morava-
nech a také v Rajhradě. 

Prosinec byl ve znamení pří-
prav na vánoční třídní besídky 
a také na další koncerty. Decho-
vý orchestr pod vedením pana 
učitele Davida Křížka vystoupil 
společně s ořechovským orches-
trem „Taškaříci“ nejprve v Oře-
chově 12. prosince a hned další 

den všichni zpříjemnili večer 
posluchačům v Židlochovicích. 
Zahráli jsme seniorům v Domě 
s pečovatelskou službou v Žid-
lochovicích a v Domově Matky 
Rosy v Rajhradě. Předvánoč-
ní koncerty proběhly na všech 
pobočkách ZUŠ, v Moravanech, 
Sokolnicích, Blučině a Rajhradě. 
Děti předvedly to nejlepší, co se 
od začátku školního roku nauči-
ly, učitelé opět nešetřili invencí 
a dali jednotlivým vystoupením 
punc své osobnosti. Všem za to 
patří vřelý dík!

V současnosti připravují uči-
telé vybrané žáky klavírních, 
houslových a kytarových tříd na 
školní kolo národní soutěže žáků 
ZUŠ. Ti, kteří uspějí, změří své 
síly v kolech okresních a kraj-
ských. Ústřední kola jsou pak 
určena těm nejlepším. 

Do nového roku 2017 pře-
jeme žákům, rodičům a všem 
našim příznivcům hodně zdra-
ví, štěstí, osobních i pracovních 
úspěchů a zejména mnoho 
krásných uměleckých zážitků.

Vánoční koncert mládežnických dechovek / foto: Natálie Sadílková

Klára Motlíčková
studentka gymnázia

Lidská tvář rakouských čertů

V sobotu 26. listopadu se 
v Židlochovicích konal již dru-
hým rokem pochod rakous-
kých čertů. Loni jsem se akce 
účastnila jako návštěvník, letos 
jsem chtěla akci zažít z jiného 
pohledu, a proto jsem se při-
hlásila jako brigádník.  

V sobotu jsem ve dvě hodiny 
přišla do školy na Komenského, 
kde měli mít čerti zázemí. Zatím 
zde byla pouze jedna skupina 
čertů z pěti, přesto už bylo co 
dělat. Uvedli jsme je do tělocvič-
ny a tříd, začali jsme jim připra-
vovat občerstvení a dávali jim 
pásky na ruku, abychom věděli, 
že tam není nikdo cizí. Každý 
z nich měl obrovskou sportovní 
tašku, ve které měl převlek, hla-
vu masky si většinou ještě nesli 
v rukou.

Když bylo asi půl páté, začali se 
oblíkat do svých masek a hrnuli 
se ven. Ve škole nebylo vůbec nic 

slyšet přes jejich řinčivé řetězy a 
zvony, ale jim to vůbec nevadilo. 
Spíš naopak si to užívali. Pak už 
byl pochod. Najednou celá škola 
utichla, tak jsme se šli taky podí-
vat.

Po pochodu se všichni nahr-
nuli zase dovnitř. Těžké masky 
ze sebe sundávali už ve dveřích 
a pití na sebe skoro vylívali. Teď 
ale teprve začala ta pravá zába-
va. Čerti byli najednou jako 
vyměnění, únava opadla a měli 
spoustu energie. Začali si s námi 
povídat a měli plno elánu. Poví-
dali jsme si s nimi ještě dlouho, 
naučili nás nějaká jejich slovíčka 
a my je naučili naše. Kolem půl 
desáté si sbalili všechny masky 
a vydali se na dlouhou cestu do 
Rakouska. Nám zbývalo douklí-
zet a jít domů.

Celá akce se mi moc líbila, 
poznala jsem nové lidi, procvi-
čila jsem si angličtinu i němčinu 
a poznala, kolik práce se skrývá 
za takovou akcí. Doufám, že za 
rok přijedou znovu a opět budu 
pomáhat.Rakouští čerti po akci / foto: Radovan Motlíček 



Rozvážku většího objemu 
nabízí prodejna do nejbližšího 
okolí Židlochovic. Službu využí-
vají zákazníci hlavně na podzim 
pro dovoz zelí a brambor. Obra-
tem do druhého dne také zajistí 
jakoukoliv zeleninu a ovoce, které 
nejsou běžně na prodejně. Zboží 
u Jokvera je naváženo denně a je 
pořád čerstvé.

„Našim zákazníkům bychom 
chtěli poděkovat za přízeň a také 
za to, že se k nám i po tolika letech 
vracejí, což je pro nás nesmírně 
zavazující. Budeme se nadále 
snažit udržovat kvalitu našeho 
zboží a produktů. V novém roce 
chceme všem popřát hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.“

Prodejna Ovoce a zelenina Hynek Jokver / foto: Milena Moudrá

To, co by nemělo chybět v žád-
né kuchyni, je zelenina a ovoce. 
Zelenina jako nepostradatelná 
surovina pro přípravu chutného 
oběda či večeře, ovoce jako leh-
ká osvěžující svačinka s nená-
silným, ale vydatným přísunem 
přírodních vitamínů. Zvykli 
jsme si na to, že všechny druhy 
ovoce i zeleniny jsou v obcho-
dech k dostání celoročně, a tak 
už jen nemnoho z nás si zaběh-
ne do vlastní zahrádky, aby si 
vychutnalo vlastnoručně vypěs-
tovaný plod. V Židlochovicích 
nakupujeme čerstvou zeleninu a 
ovoce v prodejně Hynka Jokvera 
na náměstí Míru 21.

Hynek Jokver pochází z Hru-
šovan u Brna, kde dnes bydlí se 
ženou Ivou. Oba pochází z rodin, 
kde se pěstovala zelenina už před 
revolucí. To jim zcela přirozeně 
poskytlo potřebnou orientaci 
k zahájení podnikání v tomto 
odvětví.

„My sami jsme začali zeleninu 
prodávat před dvaceti lety v Brně 
na Zelném trhu. Čtyři roky poté, 
v roce 2000, se nám naskytla pří-
ležitost otevřít obchod v Židlo-
chovicích v prostorách, kde jsme 
dodnes.“

To bylo v době, kdy v Židlo-
chovicích ve starém mlýně ukon-
čil provoz velkosklad zeleniny 
se třemi prodejnami ve městě. 
Jednu z bývalých prodejen vzal 
do nájmu Hynek Jokver. Udržet 
obě prodejní místa však už bylo 
náročnější jak na čas, tak i na 

rubriku připravuje
Mediální komise

zásobování, zboží se převáželo 
z místa na místo podle poptávky 
zákazníka.

„Na Zelném trhu v Brně jsme 
prodávali ještě další čtyři roky, 
centrum města se však začalo 
postupně vylidňovat a zákazníci 
se začali přesouvat do nákupních 
center. Prodej začal být nerenta-
bilní, a tak jsme si ponechali pro-
dejnu jen v Židlochovicích.“

Firma je ryze rodinná, nemá 
žádné zaměstnance, pomáhají ale 
všichni členové rodiny. V letní 
sezóně pak přijímá Hynek Jokver 
brigádníky, kteří vypomáhají 
hlavně na poli. Zboží, které kou-
píte v prodejně, je totiž z vlastní 
produkce a pochází z polí v Hru-
šovanech, kde každoročně vyrůs-
tá až z pěti tisíců sazenic zelí na 
krouhání, kapusta, brokolice, 
květák, dýně hokaido, cukety, 
celer a brambory.

„Abych všechno zvládl, vstávám 
denně ve čtyři hodiny ráno. Po 
práci v polích zavážím prodejnu 
zbožím, následuje opět práce na 
poli a zase zpět do prodejny s tím, 
co jsem právě sklidil, udělám 
objednávky a po uzavření prodej-
ny zase utíkám na pole.“ Odpo-
činkovým obdobím je zima, kdy 
na pole nemusí.

Aby Jokverovi zajistili kvalitní 
a vydatnou úrodu i přes stále čas-
tější sucha, je většina polí vybave-
na kapénkovou závlahou. I když 
tedy dlouhodobě neprší, je pří-
sun nutné vláhy zajištěn vodou 
z vlastní studny. Kromě zeleniny 
pěstují Jokverovi také švestky a 
meruňky. 

„Meruňkový sad je ještě vel-
mi mladý, má jen čtyři roky a je 

Obchody a služby ve městě: Čerstvé ovoce a zelenina z vlastní produkce

v něm 400 stromů. Bohužel loň-
ská sezóna byla stejně jako pro 
většinu drobných zahrádkářů na 
meruňky špatná, na jaře celá úro-
da pomrzla.“

Nemůže-li tedy Ovoce a zele-
nina Hynek Jokver nabídnout 
vlastní výpěstky, nakupuje lokál-
ní produkty v okolí.

„Zboží, které najdete u nás 
na pultě, se snažíme nakupovat 
v nebližším možném okolí a tím 
i podpořit české pěstitele. Brambo-
ry vozíme od podzimu z Vysočiny 
a koupit je můžete u nás až do 
jara. Na požádání vozíme našim 
zákazníkům brambory, cibuli a 
jiné objemnější zboží zdarma až 
do domu.“

Firma: Ovoce a zelenina
 Hynek Jokver
Hlavní sortiment: ovoce, zelenina a doplňkový prodej potravin
Adresa: nám. Míru 21, Židlochovice
Telefon: 777 646 131
E-mail: jokver.hynek@seznam.cz
Otevírací hodiny: pondělí–pátek 8:00–17:00
 sobota  7:30–10:30

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.
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Zeptali jsme se: Úprava parkovacích stání

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Masarykova ulice letos pro-
šla rozsáhlou úpravou. Řidiči, 
cyklisté i chodci jsou spokoje-
ni, ulice dostala nový příjem-
ný vzhled. Drobnou vadou na 
kráse však stále zůstávají růz-
norodé parkovací plochy před 
jednotlivými domy. Proč měs-
to nezahrnulo do úprav i tyto 
úseky, ptáme se starosty města 
Ing. Jana Vituly.

„Jde o zelený pás proměnlivé 
šířky vpravo při výjezdu z města, 
přes který vedou vjezdy k rodin-
ným domům a parkovací stání. 
Tyto konstrukce jsou v různých 
kvalitách a z různých materiálů, 
mnohdy provizorního charak-
teru. Vzhledem k různým výš-
kovým úrovním těchto vjezdů a 
provizorních parkovacích míst 
a stávajícím vpustem dešťo-
vé kanalizace nebylo technicky 
možné zahrnout i tyto úpravy do 
probíhajících oprav. 

Pro představu, o jak náročnou 

opravu by se jednalo, pokud by-
chom chtěli dosáhnout kompletní-
ho řešení celé části ulice od vjezdu 
ze stání silnice po ulici Husova, je 
dobré zmínit, že v roce 2009 byla 
zpracována dokumentace pro 
územní řízení, která počítala i 
s úpravou podélných parkovacích 
stání, s řešením pohybu cyklistů 
po této komunikaci a s kompletní 
novou konstrukcí vozovky včetně 
nového odvodnění.

Předpokládané ? nanční ná-
klady této dokumentace se pohy-
bovaly kolem 15 milionů korun 

bez DPH, v dnešních cenách 
můžeme mluvit už o částce cca 
18–20 milionů korun bez DPH. 
V dohledné době město nebude 
mít volné takové prostředky, které 
by umožňovaly provést tuto kom-
pletní rekonstrukci komunikace 
v uvedeném úseku. Provedená 
oprava v letošním roce by ovšem 
měla na delší dobu zpříjemnit 
pohyb a zvýšit bezpečnost jak pro 
motoristy, tak také pro pěší.“



Putování za moravským vínem pokračovalo na Znojemsku a nemělo chybu

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
zastupitel města

Po úspěšných výletech 
v minulých letech jsme i tento 
rok vyjeli za moravským vínem, 
dne 26. listopadu jsme navštívili 
Znojemskou podoblast.

První stanice byla ve skle-
pě profesionálního vinařství 
v Jaroslavicích, které vyrábí 
převážně červená vína, ale měli 
jsme možnost ochutnat i jejich 
vína bílá. Byla nám nabídnuta 
mladá vína ročníku 2016, která 
sice ještě nebyla čirá, ale už jistě 
ukázala „charakter“. Prohlíd-
ku celého výrobního prostoru 
s výkladem vedl pan Ing. Jakub 
Smrčka, kterého někteří z nás už 
znali ze semináře o víně v červ-
nu, kde přednášel o moderních 
technologiích výroby vín. Hroz-
ny na zpracování dostávají nejen 
z vlastních vinic, ale i z pod-
oblasti Velké Pavlovice, velké 
množství z Hustopečska. Nav-
štívili jsme starší a novou výrob-
ní halu a také 300 let starý sklep. 
Z technologického důvodu pro 
výrobu vín anebo skladování 
sklep už dosloužil, ale zajímavé 
to jistě bylo.

Cesta pokračovala do pro-
storů Louckého kláštera ve 
Znojmě, dalšího sídla < rmy. 
Rekonstrukce kláštera, který 

patří městu Znojmo, je sice na 
samém začátku, prostory v prv-
ním patře jsou ovšem lákavé. 
Architektura menších a větších 
sálů je pozoruhodná, v celém 
prostoru prvního patra je výsta-
va obrazů současných umělců 
a stálá expozice o vinařství a 
bednářství na Znojemsku. Na 
konci traktu vedou schody do 
historických sklepních prostorů, 
kde jsme, jak čtenář tuší, měli 
možnost opět něco ochutnávat. 
Tentokrát to byly vyzrálé vzor-
ky. Celá prohlídka a ochutná-
vání bylo moderováno znalcem 
historie i znojemského vína, pa-
nem Josefem Kutým. Uvedl nás 
do „< loso< e“ < rmy, která klade 

důraz na zvýraznění garance 
původu a základního charak-
teru vína z určité viniční tratě 
(Terroir club). Terroir znamená 
autentičnost vín a reprezentuje 
objektivní vliv podloží, půdy, 
počasí, vody a slunce vinařské 
trati. Měli jsme též možnost 
ochutnat vína se symbolem Ješ-
těrky zelené. Tato vína  jsou vyrá-
běna z hroznů z viničních tratí, 
které jsou teritoriem této vzácné 
ještěrky. Další vzorky byly ozna-
čeny  ptáčkem ledňáčkem. Tato 
řada vín je vyrobená moderním 
způsobem kryomacerace. Kdy-
by netlačil čas, určitě bychom 
tam ještě vydrželi.

Závěrečná stanice byla vyhra-

zena jako každý rok příjemné-
mu posezení, pohoštění dob-
rým jídlem a vínem. Vybrali 
jsme rodinné vinařství Smrčka 
v Novém Šaldorfu. Obsluhovali 
nás tam pánové všech tří gene-
rací rodiny. O dobrou náladu se 
starali sami účastníci zpěvem 
moravských písniček a jako kaž-
dý rok přítel Laďa Bartel, který 
písně doprovázel na harmoniku. 

Dík patří svazu zahrádkářů, 
jenž sponzoroval výlet zaplace-
ním autobusu. 

Nejvýstižněji snad vyjadřuje 
atmosféru věta, která zazněla při 
výstupu z autobusu v Židlocho-
vicích: „To nemělo chybu.“

Tyto pobytové akce se těší vel-
ké oblibě. Vždyť jen tam se hen-
dikepovaní sejdou se sobě rov-
nými a na chvíli zapomenou na 
svoje neduhy, trápení a mnohdy 
i nepochopení svých nejbližších. 
I to, že se mohou někomu svěřit, 
jim pomáhá  lépe zvládat neleh-
kou situaci jak zdravotní, tak 
i duševní.

V první polovině roku vedení 
svazu kontaktuje vhodná rekre-
ační střediska, zajišťuje společ-
nou dopravu a všechno, co je 

Alena Procházková
Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR

potřeba, aby průběh akcí byl 
bezproblémový a splnil svůj cíl. 
Pomoc zdravotně postiženým 
vnímáme hlavně ve zlepšení vzá-
jemné komunikace, aby se lépe 
dorozuměli se zdravou populací 
a zařadili se do společnosti. 

V letošním roce se první akce 
uskutečnila v červenci v Deštné 
v Orlických horách a byla urče-
na zdravotně postiženým „Rodi-
če a děti“. Zúčastnilo se 58 osob, 
z toho 23 dětí. Pro děti byly při-
praveny soutěže, sportovní hry, 
kvízy, rehabilitační cvičení, kou-
pání v bazénu a časté společné 
vycházky po okolí. Do programu 
byla zařazena také výuka odezí-
rání, která napomáhá zlepšení 

Dotace poskytnutá městem pomáhá i lidem se zdravotním znevýhodněním

komunikace se zdravou popula-
cí, a rovněž přednášky zaměřené 
hlavně na sluchové postižení, 
léčení, prevenci a používání 
kompenzačních pomůcek ke 
zlepšení slyšení a komunikace. 

Další akce následovala v říj-
nu a byl jí týdenní pobyt pro 
68 osob v Novém Hrozenkově 
v prostředí krásné přírody Bes-
kyd. I tento pobyt se zaměřoval 
na výuku odezírání ke zlepšení 
komunikace. Milým překvape-
ním zde byl celkově velmi pozi-
tivní přístup personálu k nám 
zdravotně postiženým. Během 
pobytu se uskutečnily dva vlas-
tivědné zájezdy, do Vsetína na 
zámek a do muzea a druhý pak 

do skláren v Karolince, kde jsme 
zvládli exkurzi s výkladem.

Poslední akcí uplynulého roku 
byl listopadový pobyt v Luhačo-
vicích, kterého se zúčastnilo opět 
téměř sedmdesát osob. Součástí 
pobytu v lázeňském městě byly 
lázeňské procedury a rehabili-
tační cvičení. Zajímavou zkuše-
ností byla každovečerní muzi-
koterapie, která napomáhá ke 
zlepšení pohybového aparátu. 

Touto poslední akcí jsme 
zakončili práci v právě uplynu-
lém roce. V novém roce 2017 
přejeme všem hodně zdra-
ví, štěstí, klidu, míru a osobní 
pohody.

redakčně kráceno

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Další v seznamu spolků a organizací, kterým byla městem Židlochovice v roce 2016 poskytnuta dotace na činnost, je Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých. Základní organizace má centrum činnosti v Zastávce u Brna, sdružuje však osoby s tímto zdravotním hendikepem 
z celého okresu Brno-venkov. Svaz obdržel podporu ve výši pět tisíc korun, které putují na pokrytí nákladů spojených s pořádáním 
pobytových akcí s výukou odezírání.

Prohlídka výrobních prosotor / foto: Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Kruh věrných, 
STEEL – Vzácné dary, MOYES 
– Život po tobě

Psychologické romány
FIELDING – Zmizení Saman-
thy Shipleyové, OLSSON 
– Sonáta pro Miriam

Historické romány
WHITON – Božena česká, 
ČEŠKA – Případ holasické 
lásky, NIEDL – Růže a lev

Romány českých a slovenských 
autorů
VÁŇOVÁ – Nebýt sám, 
POLEDŇÁKOVÁ – Ten, kdo tě 
miloval, HARTL – Okamžiky 
štěstí

Detektivní romány
MAY – Umrlčí cesta, HIEK-
KAPELT – Kolibřík, CLARK 
– Celá v bílém, JACKSON 
– Nikdy neumírej sama

Dobrodružné romány
PRESTON – Ledová bariéra, 
MRAZEK – Hledači kostí

Fantasy romány
STAVELEY – Kronika Nete-
saného trůnu, MCLLELLAN 
– Prachmistři 3.: Podzimní 
republika, KADLEČKOVÁ 
– Mycelium 5.: Hlasy a hvězdy

Pravdivé příběhy
ROSENBERG – Mami, kdy už 
konečně umřeš?, NORDLAND 
– Milenci: Romeo a Julie z 
Afghánistánu

>> pokračování na str. 11 

Ing. Bibiana Janebová
Jednota Orel Židlochovice

Vaše nejcennější foto: Galerie Orlovna zahajuje rok novou výstavou

Jaká je Vaše nejcennější foto-
gra< e? Momentka z dovolené? 
Svatební fotka? Snímek čerstvě 
narozeného dítěte či jeho prv-
ních krůčků? Výstava, která 
probíhá v lednu v Galerii Orlov-
na, nabízí trochu jiné, ale určitě 
neméně důležité obrázky. Umě-

lecky ztvárněné snímky z mamo-
gra< ckých screeningů EUC a na 
nich prsa žen. Žen, které si pro-
šly trápením, ale které zároveň 
vyhrály. Buď snímek neodhalil 
žádný problém, nebo se možné 
ložisko rakoviny ukázalo a lékaři 
tak mohli zavčas začít ženy léčit.

Židlochovice se připojily k pro-
jektu veřejných výstav „Vaše nej-
cennější foto“, které probíhají od 
září roku 2016 v různých koutech 

Česka – Českých Budějovicích, 
Praze, Ústí nad Labem, Zlíně, 
Brně, Liberci a nyní i v Židlo-
chovicích. S originální aktivitou 
pro podporu prevence rakoviny 
prsu přišla zdravotnická skupina 
EUC. Z 66 mamocenter v Česku, 
kam si mohou ženy přijít nechat 
vyšetřit prsa, jich je ve zdravot-
nické skupině EUC devět. Tře-
tina žen v ČR bohužel stále na 
preventivní prohlídky nechodí, 

Prof. PhDr. Miloslav Buček, CSc.
Brno

Poznámky k článku „Kdo nám to tu nově zpívá“?

ného Dětský sbor Židlochovice 
se sbormistryní V. Maťašovou-
Černohlávkovou, když už 40 let 
působí v Židlochovicích dětský 
sbor Skřivánek vedený sbormis-
tryní Z. Vrbovou. O jakých kom-
plikacích pisatelka článku mluví, 
když je neupřesňuje. Také vyzve-
dávání interpretačního umění 
nového sboru je nadnesené. Při 
jednohodinové zkoušce za týden 
takových výsledků, o jakých píše 
autorka článku, nelze dosáhnout. 
Vím, jaké schopnosti mají děti 
tohoto věku. V této souvislos-
ti chci připomenout umělecké 
výsledky Skřivánka, jak doma, tak 
v zahraničí. Itálie, Francie, Vídeň, 
Španělsko, USA, Japonsko. Tří 
zájezdů – Španělsko, USA, Japon-
sko – jsem se jako druhý dirigent 
zúčastnil. Na mezinárodní sboro-

vé soutěži ve Španělsku obdržel 
Skřivánek cenu absolutního vítě-
ze. Zahraniční dirigenti obdivo-
vali úroveň sboru. Rovněž velké 
úspěchy sklízel sbor v USA a 
v Japonsku. Připomínám stovky 
koncertů, které zazněly po dobu 
trvání Skřivánka. Počet dětí, které 
prošly uměleckou činností sboru. 
Vzpomínám, kolik obdivných 
a děkovných slov zaznělo z úst 
představitelů města na adresu 
Skřivánka a dirigentky Z. Vrbo-
vé. V příštím roce 2017 by měla 
proběhnout oslava 40. výročí 
založení sboru. Doufám, že pro-
běhne důstojně, bez zbytečných 
komplikací a že představitelé 
města Židlochovic ocení mno-
haletou uměleckou činnost sbor-
mistryně Z. Vrbové.

Dostal se mně do rukou člá-
nek otištěný v listopadovém čísle 
Zpravodaje s názvem: „Kdo nám 
to tu nově zpívá“. Obsahem člán-
ku jsem byl překvapen, a proto na 
jeho text reaguji. Dovoluji si pře-
dem poznamenat, že jsem skoro 
10 let spolupracoval s dětským 
sborem Skřivánek Židlochovice, 
jako druhý dirigent. Mám bohaté 
zkušenosti se sborovou činností, 
protože jsem 35 let vedl Pěvec-
ký sbor Masarykovy univerzity 
Brno. Domnívám se, že mohu 
zaujmout kritické stanovisko ke 
zveřejněnému článku. Není mně 
jasné, kdo dal souhlas k založení 
nového dětského sboru nazva-

doc. Mgr. Petr Francán
Mediální komise

Ať se v Židlochovicích zpívá!

nástroj své osobní ambice. Nao-
pak, obě považuji za zcela odda-
né hudebnímu umění a velmi si 
jich vážím.

Existenci dvou sborů v třítisí-
covém městě také nepovažuji za 
nic skandálního. Vždyť je skvělé, 
pokud má naše nejmladší gene-
race takový hudební potenciál, 
aby naplnila stav dvou funkč-
ních hudebních těles. Navíc byl 
založen nový sbor s plným vědo-
mím vedení Skřivánka, proto 
vnímám vznik sboru jako napro-
sto přirozený vývoj.

Případné debaty na téma posu-
zování umělecké kvality obou 
sborů však považuji za celkem 
liché, jelikož uměleckou produk-
ci nelze posuzovat striktně podle 
nějakých soutěžních pravidel. Ne-
jde přeci o sportovní disciplínu. 
Jedná se volnočasovou aktivitu 

našich dětí a věřím, že nám všem 
jde především o to  je vzdělávat a 
rozvíjet v nich lásku k hudbě. 

Proto chci a musím říci: Buď-
me vděčni za každého schopného 
profesionála, který je ochoten 
učit naše děti. A pokud bude mít 
naše město hudební potenciál 
na tři sbory, budu je podporovat 
všechny, protože každý umělecký 
vedoucí přináší zcela originál-
ní hudební interpretaci a skrze 
naše děti obohacuje i nás rodiče. 
Věřím, že budoucí koncerty obou 
židlochovických sborů přilákají 
i odbornou veřejnost k osobní 
návštěvě, a my potom v našem 
Zpravodaji rádi otiskneme kritic-
kou poznámku z jejich osobních 
prožitků. Ať hudba působí skrze 
tóny, nikoli skrze slovo a soused-
ské řeči…

Reaguji na výše otištěný člá-
nek pana prof. PhDr. Miloslava 
Bučka, CSc., a to jednak z pozice 
předsedy Mediální komise, jed-
nak jako vystudovaný a praktiku-
jící muzikolog. V listopadovém 
čísle našeho Zpravodaje jsme 
otiskli na jedné straně souběžně 
článek o dětském sboru Skřivá-
nek a zároveň o Dětském sboru 
Židlochovice.

Že půjde o citlivé téma, bylo 
již při výběru obou článků jasné. 
Bylo tak ovšem učiněno s plným 
vědomím a předpokladem, že na 
prvním místě zájmu nás všech 
jsou především děti. Neměl jsem 
a nemám pocit, že by některá 
ze sbormistryň brala děti jako 

proto byl spuštěn projekt, který 
se snaží ženy motivovat, aby se 
nebály jít na vyšetření, jež trvá 
jen chvíli a nebolí.

Nemusíte nosit růžové tričko 
jako důkaz, že vám nejsou vaše 
prsa lhostejná. Přijďte se podívat 
na výstavu a hlavně choďte na 
preventivní prohlídky. Nechejte 
si i vy udělat své opravdu důležité 
fotogra< e.

Informace poskytla Dita Fuchsová,
primářka elucidačního oddělení EUC



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Kostel a škola

Kostel a škola (v té době německá Volksschule) na počátku 20. století

Nové knihy

>> pokračování ze str. 10
Životopisy
GOMBITOVÁ – Úlomky vzpo-
mínek, DANĚK – Neublížit… 
a neposrat se, VONDRÁK 
– Bob Frídl

Naučná literatura
MELICAN – Gramatika v 
obrázcích: angličtina, ORGO-
NÍK – Nejvyšší vrcholy evrop-
ských zemí, WOHLLEBEN 
– Tajný život stromů

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
Barevná abeceda se zvířátky, 
ŠKÁPÍKOVÁ – Pohádková 
postýlka

Pohádky
Kráska a zvíře, Pohádkový 
slabikář, PAVLOVIČ – Dědeček 
Večerníček

Pohádkové příběhy
MILER – Krtek a sněhulák, 
GANČARČÍKOVÁ – Příběh 
vody, ŠTÍPLOVÁ – Znamenité 
příběhy čtyřlístku

Detektivní a dobrodružné 
příběhy 
VONDRUŠKA – Fiorella a 
dům ztracených duší, SEIDLER 
– Prvorozený

Fantasy romány
REDWINE – Stínová královna, 
MEAD – Třpytný dvůr, GREY 
– Feralové: Černý roj útočí

Naučná literatura
Velká kniha scoubidou, 
RÁKOSNÍKOVÁ – Hrajeme si 
u maminky, ŠPAČEK – Dědeč-
ku, už chodím do školy,

rubriku zpracovala
Eva Procházková, knihovnice

Dnešní podoba – srpen 2016 / foto: Tomáš Dratva
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npor. Ing. Petr Svoboda
velitel stanice Židlochovice

Požár výrobní haly místních papíren likvidovalo osmdesát hasičů

Na likvidaci požáru bylo 
postupně nasazeno osm proudů 
na těžkou a střední pěnu, kte-
rým se podařilo během hodiny 
požár lokalizovat a po dalších 
čtyřech požár zlikvidovat. Hasiči 
se potýkali s přítomností velké-
ho množství hořlavých kapa-
lin, které byly bezprostředně 

ohroženy požárem, a k likvidaci 
požáru bylo nutné přivolat i spe-
ciální hasicí techniku COBRA 
ze Školicího a výcvikového zaří-
zení Brno, kterou se podařilo 
prořezat konstrukci objektu a 
dohasit skrytá ohniska. Na likvi-
daci požáru se celkem podíle-
lo na 80 hasičů ze 13 jednotek, 

V neděli 18. prosince došlo 
kolem poledne k požáru výrob-
ní haly Papírny Moudrý, s. r. o. 
na ulici Nádražní v Židlocho-
vicích.

mobilní operační středisko a 
Chemická laboratoř Hasičského 
zachranného sboru Jihomorav-
ského kraje z Tišnova.
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„Vánoce, jako svátky klidu a 
pohody si zaslouží pohádku“ 
řekli jsme si v září na schůzce 
místních divadelníků. A tak se 
taky stalo, uvedli jsme pohádko-
vě laděný příběh Aloise Jiráska 
Lucerna. Cesta k realizaci však 
nebyla tentokrát jednoduchá a 
museli jsme se poprat s výzvami, 

které nám styl vyprávění a rozsah 
příběhu kladly do cesty. Náročná 
a variabilní scéna, bohatá výpra-
va, důraz na kostýmy a stylizaci, 
to vše před námi leželo a zdálo se 
jako obtížně řešitelný úkol. 

Nebyla by to však láska k diva-
dlu a touha poprat se s touto 
výzvou, abychom nedali Lucer-
ně to, co si žádá. A dle vašich 
ohlasů můžeme s klidným svě-
domím říct, že se to povedlo na 
výbornou. 

Pohádkově laděná Lucerna dala příležitost malým hercům

Martin Janíček
T.J. Sokol Židlochovice

Ze hry Lucerna / foto: archiv divadla

Nejen scéna, svícení a kulisy 
dělá divadlo divadlem. Neméně 
důležtou součástí je obsazení 
a herecké ztvárnění jednotli-
vých rolí. Představení pro Vás 
připravovalo 29 lidí, což svým 
rozsahem překonalo i nedáv-
no uvedené Nepokojné hody 
sv. Kateřiny. Pro vybrané role 
bylo třeba hledat nové tváře, aby 
charakterově vystihovaly jejich 
podstatu. Proto se na jevišti 
objevila nová jména jako např. 
Petr Brázda, Hynek Nečas nebo 
Eva Menšíková. O spolupráci a 
pomoc jsme požádali po letech 
Milana Košara staršího, Kat-
ku Vackovou, Luboše Nováčka 
nebo Tondu Houdka mladšího. 
Vše do sebe zapadlo a skvěle 
sehraná parta rozjela mašinérii 
dlouhých a náročných zkoušek. 
V dalších rolích jste mohli vidět 
Milana a Janu Sklenské, Tondu 
Houdka st., Honzu Viktorina, 
Ivanu Paláškovou, Karla Suchán-
ka, Nicole Krinkovou, Veroniku 

Jedonovou a jako kněžnu Mar-
celu Teinerovou.

Hra Lucerna je mimo jiné 
hrou pro děti. Proto mně, z pozi-
ce režiséra, přišlo jako skvělý 
nápad děti do představení zapo-
jit. Objevily se v roli rychtářů, 
strašidel či pacholků. A o tom, 
že nám roste nová generace her-
ců, svědčí jména Marek a Jakub 
Sklenští, Matěj Janíček, Julie 
Nečasová, Veronika Figurová 
a So< e Pacasová. Se zvučením 
pomohl Jakub Janíček. Pro něk-
teré z nich to byla divadelní pre-
miéra a já myslím, že velká část 
závěrečného potlesku patřila 
právě jim.

Na závěr mi dovolte, abych 
vám z pomyslné režisérské židle 
poděkoval, že jste nás přišli svojí 
účastí podpořit. Váš potlesk byl 
pro nás tou největší odměnou za 
odehrané představení. Dovolu-
ji si vám za celý soubor popřát 
krásný nový rok.

V prosinci probíhala v Gale-
rii Orlovna dobročinná akce 
pro zvířata v útulcích. Pojďme 
se podívat trochu podrobněji 
na tuto problematiku. 

Existuje několik typů zařízení 
na odchyt a umístění toulavých 
nebo ztracených zvířat,  umisťo-
vání  bezprizorních jedinců při 
dlouhodobé nemoci nebo úmr-
tí majitele, po odebrání zvířat 
majiteli z nevhodných podmí-
nek, apod. Nejedná se pouze 
o kočky a psy, ale veškeré obrat-
lovce, např. týraná hospodářská  
zvířata. Pokud jde o zvířata ze 
zájmových chovů, např. ptáky, 
plazy, drobné savce, tam je situa-
ce těžko kontrolovatelná, nicmé-
ně právě v domácnostech dochá-
zí podle údajů Státní veterinární 
správy k největšímu počtu utý-
raných zvířat ať už z důvodu 

Ing. Svatava Vitulová
Kynologický klub

nevhodných podmínek, krmení, 
napájení nebo špatného zachá-
zení.  

Větší města nebo obce zřizují  
útulky sloužící celému regionu. 
Menší pak často  zřizují  alespoň  
záchytné kotce, které zajišťuje 
místní policie, kde zvířata poby-
dou většinou jeden týden, než se 
dohledá majitel  nebo  se odve-
zou do smluvního útulku. Tato 
povinnost obcí vyplývá ze Záko-
na na ochranu zvířat proti týrá-
ní 1992/Sb. Dále existují útulky 
různých neziskových organizací 
nebo soukromé azyly. Pokud jde 
o < nancování útulků, u měst-
ských či obecních zařízení hradí 
náklady obec (ustájení, krmení, 
veterinární péče, personál). Sou-
kromé pak žijí výhradně z darů 
a ocitají se  často ve velmi složité 
situaci. Alarmující skutečností je, 
že útulky plní především nezod-
povědní majitelé, kteří si zvířata 
neuváženě pořídí a později se 
jich zbavují, nebo dokonce vědo-

Dobročinný bazárek získává peníze pro zvířata v útulcích

mě zvířata připustí a nechají při-
vést na svět další jedince s velmi 
nejistou budoucností.  Opět je 
to v rozporu se zákonem, neboť  
je zakázáno se zvířete úmyslně 
zbavit, opustit je, či vyhnat. 

Nejčastější příčinou odložení 
zvířete je stěhování, rozchod 
nebo rozvod partnerů, dědic-
tví nemovitosti, ve které zůsta-
lo zvíře, alergie, a velmi často 
nezvládnutí plemene, které, 
pokud se důsledně nevychovává,  
majiteli tzv. přeroste přes hlavu. 
Při takovémto odložení do útul-
ku je povinností majitele uhradit 
poplatek pohybující se většinou 
mezi 1500 a 2000 Kč. V naprosté 
většině se však  majitelé vyhnou 
placení prostým přivázáním zví-
řete u plotu nebo vhozením zví-
řete za branku útulku. Ráno pak 
nacházejí zaměstnanci  vystraše-
né a v tomto počasí často pod-
chlazené jedince, nezřídka březí 
nebo štěňata. A to jsou ty „lepší“ 
případy. Je rovněž řada lidí, kteří 

psy vyhodí prostě proto, že jsou 
staří a nemocní, nechtějí  se o ně 
starat, platit jim léčbu, vyšetření, 
operace atd.  

Ať tak či tak, útulky jsou neu-
stále plné, hlavně v zimě je umís-
tění  ve studených venkovních 
kotcích pro krátkosrstá plemena 
stresující a potřebují  kvalitnější 
krmení, zateplení kotce či pobyt 
uvnitř. K tomu se přidají přede-
vším  u  mláďat a seniorů zdra-
votní problémy a opět zvýšené 
náklady na veterinární péči. 
Jakýkoliv < nanční nebo hmotný 
příspěvek tedy velmi významně 
pomůže v kvalitní péči o opuš-
těné tvory,  a díky tomu také 
mohou snáze a rychleji najít 
nový domov.

Děkuji všem, kteří jakkoli 
přispěli a podíleli se na naší 
charitativní akci, výtěžek bazár-
ku oznámím v únorovém čísle.

Přeji všem krásný nový rok.

PROTESTNÍ MÍROVÝ POCHOD Z BERLÍNA DO ALEPPA
Upozorňuje na závažná porušování mezinárodního práva během syrského kon~ iktu.
K pochodu se můžete přidat i Vy. Židlochovice 30. ledna 2017 (předpokládaný termín). Pro přesný termín sledujte web města a nástěnky.
http://civilmarch.org/
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Sokolové udělovali pamětní medaile za udržování dobrého jména jednoty

Eva Kadlecová
T.J. Sokol Židlochovice

Vyvrcholením letošních 
oslav založení sokolské jedno-
ty v Židlochovicích byla slav-
nostní valná hromada, která 
se konala téměř na den přesně 
po 120 letech od té, na níž byl 
Sokol v Židlochovicích založen. 
Pozváni byli všichni současní 
i minulí členové Sokola, před-
stavitelé města, spolků a další 
příznivci. 

V úvodu vyjádřil starosta 
místní jednoty Oldřich Kahoun 
potěšení nad tím, že můžeme 
připomínat odkaz našich před-
chůdců, a vyzval přítomné 
k uctění zakladatelů a členů 
jednoty padlých během světo-
vých válek. V následujícím blo-
ku byla připomenuta nejstarší 
historie Sokola v Židlochovi-
cích s důrazem na zákaz sokol-
ské činnosti během nacistické a 
komunistické totality. Jednatel 
jednoty Josef Kratochvíl se poté 

zaměřil na porevoluční vývoj, 
ve kterém proběhly obrovské 
změny po desetiletích chátrání 
a devastace sokolovny v době 
komunismu. Současně nastínil 
budoucí plány spolku.

Valnou hromadu zpestři-
lo vystoupení šestice dětí pod 
vedením náčelnice Venduly 
Kratochvílové. Společně před-
vedly, jak vypadá cvičení vše-
strannosti mladšího žactva. 
Muži pak zacvičili část sletové 
skladby s názvem „Borci“, která 
bude předvedena na všesokol-
ském sletu v roce 2018.

Hlavním bodem programu 
však bylo předání pamětní stu-
hy k výročí založení, která byla 
jednatelkou vzdělavatelského 
odboru České obce sokolské 
Kateřinou Wágnerovou upev-
něna na prapor židlochovické 
jednoty. Sokol Židlochovice 
se při této příležitosti rozhodl 
ocenit významné členy za jejich 
přispění k obnově a udržení 
dobrého jména spolku. Ocenění 
získali pamětní medaili, kterou 

Anežka Říhová, Josef Kratochvíl st., Milan Košar st. / foto: Pavel Vrba 

OCENĚNI BYLI:
Josef Kratochvíl starší
bývalý místostarosta jednoty, bývalý vedoucí oddílu bas-
ketbalu, fotoarchivář jednoty, je stále aktivním cvičencem, 
účastnil se i posledního sletu v roce 2012.

Josef Nentvich
zakládající člen znovuobnoveného Sokola Židlochovice po 
roce 1989, bývalý hospodář jednoty a správce budovy soko-
lovny.

Vladimíra Kouřilová
dlouholetá cvičitelka kondičního cvičení pro ženy, v Sokole 
je stále aktivní.

Milan Košar starší
zasloužil se o obnovu divadelního spolku v Židlochovicích, 
bývalý vedoucí divadelního souboru. Jako herec je stále 
aktivní.

Jarmila Krejčí
bývalá náčelnice židlochovické jednoty, cvičitelka sletových 
skladeb pro ženy.

Jan Nykl
zakladatel oddílu badmintonu, dlouholetý hráč v tomto 
oddílu.

Božena Šléglová
bývalá učitelka na místním gymnáziu, vedoucí nácviku sleto-
vých skladeb v roce 2000 a 2006 pro žactvo.

<

<

<

<

<

<

<

převzali z rukou starostky župy 
sestry Lídy Ryšavé a starosty 
města Židlochovice Jana Vituly. 

V závěru slavnostního večera 
promluvili čestní hosté, kteří 
poděkovali členům výboru a 
cvičitelům za práci pro Sokol a 
město a popřáli jednotě úspěch 
v další činnosti. Všichni pří-
tomní byli po skončení hlavní-
ho programu pozváni k besedě 
u občerstvení, rovněž si mohli 

prohlédnout sokolovnu, včetně 
výstavy o historii židlochovické 
jednoty.

Tato událost byla nejen 
ohlédnutím za stodvacetiletou 
minulostí spolku, ale také pří-
slibem do budoucna, že soko-
lové v Židlochovicích budou 
i nadále plnit svoji úlohu a že ve 
zdravém těle Židlochovic je stá-
le zdravý duch sokolstva.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Židlochovicím se představil Český X lharmonický sbor Brno

V předvečer čtvrté adventní 
neděle se v kostele Povýšení sva-
tého Kříže uskutečnil koncert 
Českého < lharmonického sboru 
Brno. Pro náš kulturní život se 
stal tento dnešní den svátkem, 
neboť se v Židlochovicích před-
stavilo těleso evropských kvalit. 
První půle koncertu byla věno-
vána barokním skladatelům. 
Jejich kompozice v prostorách, 

které jsou ztělesněním barokní 
architektury, vyzněly naprosto 
jedinečně.

Závěr programu byl věnován 
duchovním skladbám soudo-
bých skladatelů. Vedle Henryka 
Góreckého, polského autora, 
byla provedena kompozice Pet-
ra Fialy, brněnského skladatele 
a současně dirigenta vystupují-
cího sboru.

foto: archiv ČFSB 



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

21. 1., 20:00 | PYŽAMOVÝ PLES
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

24. 1., 13:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V 16:00 hodin budou zájemcům podány na společné schůzce infor-
mace o studiu a přijímacím řízení.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
info:  www.gymnzidlo.cz, info@gymnzidlo.cz

25. 1., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města
místo:  restaurace Za komínem

28. 1., 20:00 | PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
hraje:  velký taneční orchestr MR. SWING BRNO
vstupné:  200,– Kč
předprodej: od 9. ledna v Informačním centru Židlochovice

PŘIPRAVUJEME:
4. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela Dreams.
pořádá:  SDH Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné: 100,– Kč v předprodeji, 120,– Kč na místě
předprodej: od 5. ledna v Informačním centru Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v lednu 2017

14 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

BABSKÉ HODY 2017
V sobotu 10. června 2017 se uskuteční v našem městě 
3. ročník Židlochovických babských hodů.

Všechny ženy, které mají zájem se zúčastnit, se mohou 
přihlásit:

na telefon 774 635 701 – Iva Palášková,
přijít osobně do vestibulu sokolovny 2. února 2017 
v 19:00 hodin.

Pozdější přihlášky se brát nemohou kvůli rezervaci kro-
jů, rozmyslet se je tedy potřeba do konce ledna 2017.

–

–

Jan Hroudný
student septimy gymnázia

Životní osudy Františka Bolelouckého v komentované prezentaci

společenského života v období 
první republiky, ale také popra-
venému hrdinovi druhého 
odboje.

Po zpracování jeho životních 
osudů do podoby odborné práce, 
po navázání kontaktu s Památní-
kem Terezín a po začátku práce 
na scénáři k výstavnímu panelu 
jsem se rozhodl vytvořit podle 

své práce i krátkou komentova-
nou prezentaci s několika živými 
vstupy, která bude ke zhlédnutí 
od 3. února v kabelové televizi a 
na webových stránkách města.

Zároveň bych se rád obrá-
til na židlochovické občany s 
prosbou o zapůjčení materi-
álů našemu gymnáziu, které 
by se vztahovaly k Františku 

Není tomu dlouho, co se moh-
li čtenáři Židlochovického zpra-
vodaje dočíst o chystané výsta-
vě věnované dr. Ing. Františku 
Bolelouckému, jedné z největ-
ších osobností židlochovického 

Bolelouckému nebo k jeho hos-
podářské škole. Může se jednat 
jak o fotogra< e, tak o knihy, kte-
rých Boleloucký napsal za svého 
života celou řadu, nebo i jiné 
materiály. Věřím, že i po tolika 
letech by se snad nějaké v Žid-
lochovicích daly najít a jistě by 
nám pomohly vyplnit některá 
bílá místa regionální historie.

Židlochovický vlastivědný spolek s podporou města Židlochovice vydal 
novou publikaci:

VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

autor: Eduard Vyhlídal
cena: 130,– Kč
prodej: Informační centrum Židlochovice

10. 2., 20:00 | 18. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hraje skupina FANTAZIE. Slavnostní zahájení 
plesu – polonéza, kulturní vystoupení studentů, tombola...
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům



ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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TERAPIE KYSLÍKEM (Oxygenoterapie)

Onemocnění plic, průdušek (nedostatek kyslíku), 
pro kuřáky
Onemocnění srdečního svalu (po infarktu, po 
bypassu, vysoký tlak, angina pectoris, arytmie)
Únava, bolesti hlavy, ztráta koncentrace, poruchy 
spánku, oslabení paměti
vyčerpání (burn-out syndrom)
Potíže v klimakteriu, bércové vředy, cukrovka
pro lepší prokrvení vnitřních orgánů (játra, slezina, 
slinivka, ledviny, střeva)

Více INFO na www.ordinacevedvore.cz.

Ordinace Židlochovice, Komenského 458
(naproti Úřadu práce)

Objednávky na tel.: 602 850 375
Cena: 80,– Kč za sezení 1 hod. Darovací poukazy.

•

•

•

•
•
•

Mgr. Jan Vedra
si dovoluje oznámit 
otevření samostatné 
advokátní kanceláře 
v Židlochovicích,
na ulici Lidická 643.

Úřední den úterý 9 – 15 hodin,
po telefonické domluvě operativně.

Telefon: 773 93 00 95

M

gr
. Jan Vedra

A D VO K Á
T

FOTÍTE RÁDI?
Máte doma v šuplíku fotogra< e zachycující různá zákoutí
Židlochovic a přírody kolem něj?

Fotíte akce, umíte zachytit náladu života ve městě?

Foťte také pro nás.

Rádi se o Vaše netradiční pohledy podělíme s veřejností.

Fotogra< e prosím, zasílejte v tiskové kvalitě na adresu redakce:
milena.moudra@zidlochovice.cz
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Návštěva sv. Mikuláše v kostele / foto: Soňa Sommerová

Vánoční koncert Skřivánka v obchodním centru / foto: Pavel Vrba

Zpíváme si Hop hej koleda / foto: Martin Mžíček

Předvánoční setkání seniorů / foto: Lenka Betášová Vánoce Dětského sboru Židlochovice / foto: Lenka Betášová

Rozsvícení vánočního stromu u městského úřadu / foto: Pavel Vrba Mikulášská nadílka v mateřské škole / foto: archiv školy

Mikuláš navštívil i děti ze základní školy / foto: archiv školy


