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Je období chřipek, a proto častěji dis-
kutovaným tématem je mezi občany stav 
zdravotnické péče v našem městě. Jak ho 
vidíte vy?

Oblast zdravotnictví v Židlochovicích lze 
rozdělit do dvou témat: 

Prvním jsou prostory, kde jsou zdravot-
nické služby poskytovány, a druhým pak 
samotné zdravotnické služby.

Historicky Židlochovice těžily z toho, že 
jako regionální centrum zde byla soustředě-
na veškerá běžná zdravotní péče. Mnozí z nás 
si pamatují, jak byla s velkou slávou otevřena 
tzv. „zubárna“. Po revoluci však v městském 
základním zdravotnictví došlo téměř k jedi-

Jan Vitula: Zdraví máme jen jedno

né změně, a to že pan doktor Šmíd otevřel 
ordinaci ve vlastním objektu. Většina zdra-
votnických zařízení zůstala v objektu poli-
kliniky, která se nijak zásadně nezměnila. 
V současné době koupil objekt „zubárny“ 
nový majitel, který již kontaktoval město, a 
podle prvních signálů doufáme, že je při-
praven do objektu více investovat. Takovou 
změnu jistě všichni oceníme.

Bohužel náš druhý zdravotnický komplex, 
budova polikliniky, která je také v soukro-
mém vlastnictví, je daleko problematičtější. 
Už proto, že se jedná o objekt bývalého sou-
du, čemuž odpovídá i vnitřní členění budovy. 
Taková stavba se jen velmi těžko přizpůso-
buje moderním požadavkům lékařské péče. 
Kvůli tomu narážíme na opakované stížnosti 
pacientů, které jsou způsobeny především 
nepříliš vlídným prostředím. Proto bychom 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

do budoucna rádi vedli debatu jak s lékaři, 
tak s majiteli o možných změnách ve pro-
spěch pacientů.

A šíře poskytovaných zdravotnických 
služeb je uspokojivá?

To je poměrně složitá otázka. Město má jen 
velmi omezené možnosti ovlivnit strukturu 
poskytované péče. Zásadní rozhodnutí je 
totiž na zdravotních pojišťovnách, a ty mají 
přirozenou tendenci příliš své smluvní služ-
by nerozšiřovat. Naopak, pokud to je možné, 
snaží se o jejich omezování. Byli jsme tak 
v minulosti svědky, že některé služby se ze 
Židlochovic přesunuly jinam a nebyly ničím 
nahrazeny. Jiná situace je u zubařů, kde ne-
jsou služby tolik podvázány souhlasem zdra-
votních pojišťoven.
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Je zde ale jiný problém: mimořádný nedo-
statek lékařů v produktivním věku. Naštěstí 
z tohoto personálního pohledu jsou Žid-
lochovice v tento okamžik poměrně dobře 
obslouženy.

Čeká nás v oblasti zdravotnických služeb 
nějaká pozitivní změna? 

Ano, v letošním roce dojde k otevření nové 
neurologické ambulance.

Na tomto místě bych rád poděkoval panu 
prof. Vyzulovi, který nám v této záležitos-
ti mimořádně vypomohl. V lednu jsme 
obdrželi informaci, že VZP souhlasí s uzavře-
ním smlouvy na poskytování služeb v oblasti 
neurologie. Konkrétně se jedná o pana dok-

tora Minkse a pana doktora Kubelku. Jde 
skutečně o nadstandardně kvalitní odborní-
ky. Oslovili jsme je na základě jejich pověsti 
v odborných kruzích, a to zejména v prostře-
dí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, 
což mohu osobně potvrdit.

Jaká je představa ideálního stavu zdra-
votnictví v našem městě?

Rádi bychom do budoucna dosáhli ješ-
tě drobného rozšíření nabídky lékařských 
oborů. A to především tak, aby naši senioři 

nemuseli příliš cestovat za specializovanou 
lékařskou péčí. Na rozdíl od dětských léka-
řů, které máme poměrně dobře zabezpeče-
né, vidíme v péči o naše seniory stále rezervy. 
Svoji pozornost bychom ale také rádi upřeli 
na objekty, ve kterých jsou lékařské služby 
provozovány, jak už jsem zmínil.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 28. února od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

V polovině ledna jsme podali žádost o dotaci na modernizaci čističky

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Město Židlochovice prostřednictvím 
dobrovolného svazku obcí Vodovody a 
kanalizace, jehož je členem, podalo na 
konci ledna žádost o dotaci na intenzi0 -
kaci Čistírny odpadních vod v Židlochovi-
cích (dále ČOV).

ČOV byla v Židlochovicích vybudována 
v polovině 90. let minulého století a od roku 
1996 je nepřetržitě v provozu. Od té doby 
nebyla stavebně rekonstruována ani moder-
nizována. Vzhledem ke stáří a opotřebení 
strojů a zařízení je třeba vyměnit čerpadla a 
míchadla za nové, technologicky výkonnější. 
Za dobu provozu ČOV došlo k přirozenému 
opotřebení objektů a zařízení, viditelná je 
koroze, projevuje se degradace betonových 
konstrukcí (žlaby), elektrotechnického zaří-
zení a elektrických rozvodů. Zásadní změ-
nou by měly projít dosazovací nádrže, kde 
je kal oddělován od vyčištěné vody. Stávající 
čtvercové nádrže neodpovídají velikostí ani 
konstrukčním řešením požadovaným průto-

kům. Měly by být nahrazeny novými kruho-
vými nádržemi s trvale odebíraným kalem.

V pravý čas
Objekt čističky není ve stavu havarijním a 

na své stáří je v uspokojivé kondici. Pokud 
bychom ale nezačali s intenzi7 kací nyní, 
čekaly by nás takové kroky v blízké budouc-
nosti a byly by 7 nančně náročnější. Je také 
pravděpodobné, že se jedná o poslední pří-
ležitost, kdy na rekonstrukci ČOV můžeme 
žádat o 7 nance prostřednictvím dotace. Že 
ji dostaneme, jisté není, ale při přípravě pro-
jektové dokumentace jsme vyvinuli maxi-
mální úsilí, abychom splnili všechny dotační 
požadavky. V dalších letech budou dotační 
příležitosti zřejmě velmi zúženy, a proto je 
pravděpodobné, že by takové investice město 
muselo zaplatit ze svého rozpočtu.

Defosforizace neboli odbourávání fosforu
V rámci intenzi7 kace počítáme s dalším 

stupněm čištění, tzv. terciárním (třetím) 
stupněm. Zde dojde k dalšímu dočištění 
odpadních vod, především k odstranění fos-
foru, dusíku a dalšímu zachycení nerozpuš-

těných látek. Fosfor je kromě jiného hlavní 
příčinou růstu sinic.

Environmentální pohled a pohled 
do budoucna

Je všeobecně známo, že čističky nedokáží 
z odpadních vod v rámci svého čistícího 
procesu odbourávat tzv. mikropolutanty, 
což jsou léčiva, obzvláště antibiotika, anti-
koncepce atd. Z odborných kruhů víme, že 
se pracuje na tom, aby takové látky čistírny 
odbourávat uměly. Kdy to přesně bude a 
kolik nás to bude stát, si netroufám odhado-
vat. V každém případě je to jeden ze zásad-
ních aspektů celé problematiky, neboť neod-
bourané mikropolutanty mají dopad na nás 
a životní prostředí, ve kterém žijeme. Je jen 
otázkou času, kdy se tyto problémy stanou 
také naléhavým celospolečenským tématem.

Čistírna odpadních vod / foto: M. Moudrá
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Fenomén bezdomovectví

Ing. Jan Vitula
starosta města

Bezdomovectví. Problém, se kterým se 
potýká každá i sebebohatší společnost. 
I u nás, i když žijeme v poměrně bohatém 
a prosperujícím regionu, máme problémy 
s tímto fenoménem. Z osobních rozhovo-
rů vím, že se jedná o lidi s velmi různý-
mi problémy. Často se jedná o zdravotní 
záležitosti, psychické poruchy, které se 
kombinují s ekonomickými příběhy. V řa-
dě případů jsou tyto stavy doprovázeny 
sklonem k alkoholismu. To všechno vytvá-

ří kombinaci, která vede ke ztrátě bydlení. 
V každém případě jeden každý je pohnu-
tým lidským osudem.

V případě, že se nepokusíme nalézt řešení 
tohoto problému, budeme se stále potýkat 
s důsledky. A to, že potkáváme bezdomovce 
v ulicích, je ten nejmenší problém. Rozhod-
li jsme se proto pokusit se o zlepšení situa-
ce našich bezdomovců. Nabídli jsme jim 
možnost ubytování v buňkách výměnou za 
provádění drobných prací ve městě. Mohli 
jste je tak potkat například při úklidu sně-
hu. Jedná se o pronájem na dobu jednoho 
měsíce, provázený podmínkou dodržování 
dohodnutých pravidel. Zkušenosti prvních 

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 19. ledna 2018
výběr z usnesení
RM doporučuje:

ZM vyhlásit Dotační program na podporu <

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Výsledky volby prezidenta České republiky v Židlochovicích

zájmových činností ve městě Židlochovice 
pro rok 2018.

RM rozhodla:
o pořadí nabídek na akci „Předzámecký 
park Židlochovice – vegetační úpravy:
1. GOZ GARDEN s. r. o.
2. EKOSTAVBY Brno, a. s. 

<

dnů zatím hovoří ve prospěch tohoto poku-
su. Sami jste možná zaregistrovali, že někte-
ré z bezdomovců už nevídáte polehávat na 
lavičkách.

Připravujeme také schůzku, na které by-
chom se měli individuálně zabývat každým 
případem, který v Židlochovicích registru-
jeme. Od dubna navíc počítáme s tím, že 
bychom zavedli program, který bude zamě-
řen na práci s těmito lidmi. Vybraný pracov-
ník by měl s klienty pracovat tak, aby došlo 
k obnově základních sociálních návyků. 
Netvrdíme, že naše snaha bude korunována 
úspěchem, ale bylo by hloupé a nezodpověd-
né se o to alespoň nepokusit.

První kolo – konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

kandidát
počet platných hlasů ve volebních okrscích

volební okrsek č. 1 volební okrsek č. 2 celkem

Ing. Mirek Topolánek 27 38 65

Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 88 80 168

Mgr. Pavel Fischer 113 121 234

RNDr. Jiří Hynek 20 10 30

Mgr. Petr Hannig 5 5 10

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c. 0 3 3

Ing. Miloš Zeman 345 290 635

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 75 62 137

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 248 279 527

Účast v % ve volebních okrscích 61,60 68,14

Druhé kolo – konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

kandidát
počet platných hlasů ve volebních okrscích

volební okrsek č. 1 volební okrsek č. 2 celkem

Ing. Miloš Zeman 524 459 983

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 479 515 994

Účast v % ve volebních okrscích 67,85 74,96

RM schvaluje:
Provozní řád Žerotínských farmářských 
trhů v Židlochovicích.

<
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Operační program Doprava v Jihomoravském kraji

Zkrácení cestovních dob, snížení nega-
tivních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy 
z center měst, to vše jsou cíle, které se daří 
plnit i díky Operačnímu programu Dopra-
va 2014–2020 (OPD2). OPD2 navazuje na 
Operační program Doprava 2007–2013 
(OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj 
prostředků pro 7 nancování výstavby doprav-
ní infrastruktury v České republice v období 
2014–2020.

Nové silnice a modernizované železniční 
tratě v Jihomoravském kraji

Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 
419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 
319 km dálnic a silnic I. třídy a zmoderni-
zováno 675 km železničních tratí. V Jihomo-
ravském kraji pak bylo v rámci OPD1 rea-
lizováno 28 projektů týkajících se dopravy, 
jejichž náplní byla rekonstrukce 17,45 km 
železničních tratí a modernizace 54,35 km 
dálnic a silnic sítě TEN-T. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách www.opd.
cz/opd1.

Díky elektrizaci traťového úseku Šatov–
Znojmo došlo k přímému železničnímu 
spojení Vídeň–Znojmo bez nutnosti přestu-
pu v železniční stanici Retz. Bylo dosaženo 
vyšších rychlostních parametrů trati a s tím 
spojeného zkrácení jízdní doby vlakových 
spojů. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení 
jízdní doby je důležitým přínosem stavby 

Bc. Veronika Janurová, DiS.
Ministerstvo dopravy

také zvýšení bezpečnosti železničního pro-
vozu a snížení negativních vlivů železniční 
dopravy na obyvatelstvo.

V oblasti silniční dopravy byly rekonstru-
ovány například vybrané úseky D2. Došlo 
tak ke kompletní opravě vozovky D2 v úseku 
Brno–Břeclav. 

Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském 

regionu k elektrizaci a modernizaci vybra-
ných tratí. Bude se jednat o úseky Brno 
– Zastávka u Brna, Hrušovany u Brna – Žid-
lochovice, Šakvice – Hustopeče u Brna a 

o Boskovickou spojku. Hlavním cílem staveb 
je zkvalitnění příměstské železniční dopravy, 
zvýšení traťové rychlosti, zkrácení cestov-
ních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy. 

Mezi další významné dopravní projek-
ty v Jihomoravském kraji bezesporu patří 
modernizace D1, konkrétně se jedná o úseky 
25 (EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kýval-
ka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 
168 Devět křížů). 

Více informací se dozvíte na webu OPD2 
– www.opd.cz/jiznimorava nebo můžete 
navštívit Eurocentrum, které má pobočku 
také v Brně.

Rekonstrukce koleje č. 2 na trati Brno – Havlíčkův Brod / foto: archiv MD

rubriku připravuje
redakce

Je podle vás nabídka volnočasových 
aktivit ve městě dostatečná a vyhovující 
pro všechny vrstvy obyvatel?

Souhlasíte s vyhláškou o zákazu kon-
zumace alkoholu na některých veřejných 
místech v Židlochovicích?

Ing. Bronislav Svoboda 

V Židlochovicích byly spolky (dříve 
sdružení) aktivní už před první republikou. 
Zde si můžeme připomenout spolek hasičů a 

Hovory Z: Zastupitelstvo

Sokol, který se scházel v sále dnešní hospody 
u KaQ ů. Dále si vzpomínám na historický 
materiál z činnosti divadelního spolku.

Poválečné období ve městě až do roku 
2000 bylo pro vznik zájmových spolků velmi 
úrodné. Vznikalo velké množství spolků či 
sdružení, z nichž jmenujme např. Zahrád-
kářský svaz, Myslivecké sdružení, Turistické 
sdružení, pěvecký sbor. Některá sdružení či 
spolky si udržely pevné místo ve společnosti 
z dob 1. republiky, mám na mysli např. již 
zmíněné hasiče a T. J. Sokol, který v budově 
sokolovny umožnil provozovat aktivně dnes 
už zaniklé loutkové divadlo, jež mělo v hor-
ním patře svůj speciální sál, sdružení diva-
delníků, kteří měli zázemí v divadelní šatně 

nad bistrem, a několik kroužků pro mládež 
jako košíková a badminton. Nelze nepřipo-
menout fotbalový klub a dobrovolné hasiče.

V současné době má ve městě snad každá 
věková skupina možnost vybrat si některou 
z nabízených aktivit. Pro žáky ZŠ jsou orga-
nizovány kroužky v její budově a na školním 
hřišti. Pro nejmenší z našich obyvatel exis-
tuje cvičení nazvané „cvičení rodičů s dět-
mi“, pro mládež je možnost kroužků oprav-
du veliká, napadají mě sportovní oddíly při 
ZŠ, při T.J. Sokol, dobrovolní hasiči, skauti, 
kopaná, Orel, myslivecký a lukostřelecký 
kroužek.

pokračování na straně 5>>
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Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

Městská policie pomáhá a chrání, ale také uděluje pokuty neukázněným náv-
štěvníkům města

Při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku přijali strážníci za celý 
loňský rok 452 oznámení od občanů města 
a okolních obcí. V okolních obcích strážníci 
MP zabezpečují provoz kamerových systé-
mů, které využívají jak pro svoji potřebu, tak 
pro potřebu PČR, se kterou úzce spolupra-
cují a které předali 47 záznamů využitých 
pro odhalování viníků dopravních nehod, 
krádeží, výtržnictví a jiných protiprávních 
jednání.

Strážníci také vyjížděli k 64 případům na 
žádost PČR a spolupracují při výjezdech 
HZS.

Městská policie zabezpečuje provoz tís-
ňových tlačítek pro seniory. V loňském roce 
strážníci vyjeli k 14 případům, kdy se seni-
oři cítili jakýmkoliv způsobem ohroženi. 
Pro seniory a děti ze ZŠ strážníci připravili 
besedy o bezpečnosti provozu na pozem-
ních komunikacích a dále dětem i dospělým 
rozdali reW exní prvky.

Městská policie získala v loňském roce 
nové kotce na cvičišti kynologického klu-

bu, do kterých umístila 43 odchycených 
psů. Díky spolupráci s kynology při hledá-
ní a dopátrání jejich majitelů nemusel žád-
ný z odchycených pejsků putovat do útulku 
v Bulharech.

Strážníci se také museli vyrovnat s větším 
počtem oznámení rušení nočního klidu, 
který přinesl nově stanovený zákaz kouření 
ve vnitřních prostorách restaurací.

Činnost strážníků je opravdu různorodá 
a mnohdy je až s podivem, jaké podněty a 
oznámení musí řešit, příp. postupovat a pře-
dávat PČR nebo správním orgánům. Zde je 
jen malý výčet z činnosti strážníků v loň-
ském roce:

výjezd k osobě, která skočila z mostu do 
řeky Svratky,
pátrání po osobě, která nahlásila, že chce 
na sobě odpálit výbušninu na mostě přes 
řeku,
řešení případu osoby, která venčila svého 
psa na vodítku, ale z jedoucího vozidla,
vypátrání osoby, které se nelíbila květino-
vá výzdoba na mostě a házela ji do řeky,
řešení případu řidičky, která zaparkovala 
vozidlo na ulici Komenského, ale zapo-
mněla zabrzdit, vozidlo se samovolně roz-
jelo a zastavilo se až o budovu – radnici

<

<

<

<
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výjezdy k podnapilým osobám, které si 
unavené ustlaly přímo na veřejném pro-
stranství, nebo byly naopak tak agresivní, 
že ublížily sobě, popř. někomu jinému, a 
musely být následně převezeny na záchyt-
nou stanici nebo do jiného zdravotnické-
ho zařízení,
zadržení a předání PČR tří osob, po kte-
rých bylo vyhlášeno celostátní pátrání,
úklid sena a kukuřice z pozemní komuni-
kace,
pomoc řidičům, kteří si zapomněli klíče 
od auta uvnitř auta, píchli kolo. nebo své 
auto nemohli,
strážníci také odvezli domů paní, které se 
udělalo nevolno při nákupu v Penny mar-
ketu,
strážníci poskytli pomoc paní, která se na 
ně obrátila s prosbou o pomoc s mamin-
kou na invalidním vozíku.
Aby ale celý článek nebyl jen o tom, jak 

městská policie pomáhá a chrání: na akci 
„Pochod rakouských čertů“ strážníci nechali 
odtáhnout pět vozidel, která tvořila překážku 
silničního provozu, udělili 29 pokut na místě 
za špatné parkování a dalších 23 přestupků 
předali k správnímu řízení.

<

<

<

<

<

<

V oblasti nesportovní je možnost nav-
štěvovat kroužky při ZŠ, pěvecký kroužek, 
keramický kroužek a ZUŠ. 

Musím připomenout pravidelná cvičení 
seniorek a žen na vícero místech v Židlo-
chovicích. Dále nabízejí vyžití spolky vlas-
tivědný, turistický, zahrádkářský, hasičský 
a myslivecký. Pokud jsem při vyjmenování 
někoho opomněl, prosím za prominutí. 

Z pohledu občana Židlochovic si mys-
lím, že škála nabízející volnočasové vyžití je 
bohatá a dá se srovnat s možnostmi většího 
města.  

Na otázku, zda souhlasím s vyhláškou 
města o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných místech, odpovídám 
„ano, souhlasím“. V posledních několika 
letech bylo možné vidět osoby popíjející 
alkohol v různou denní i noční dobu na více 
místech ve městě. Veřejná místa vyjmenova-
ná ve vyhlášce si zasluhují důstojné chová-
ní. Vyhláška jasně vymezuje nepřijatelnost 
nedůstojného chování a nabourává předsta-
vu mladistvých, že tento poklesek je společ-
ností jakkoliv tolerován.

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Vývoj nabídky volnočasových aktiv 
v našem městě probíhal postupně a konti-
nuálně. Občan, který sleduje činnost těch-
to skupin a spolků jen okrajově, si toho ani 
nemusel všimnout. Spousta občanů využívá 
nabídky podle vlastní potřeby a aktivit jiných 
skupin si možná ani nevšímá.

Ukončím na podzim tohoto roku druhé 
volební období jako zastupitel. Od samého 
začátku jsem měl za cíl podpořit a rozvíjet 
právě volnočasové aktivity. Je pochopitelné, 
že nemohu být ve všech skupinách aktivní. 
Spolupracuji se zahrádkáři, kde se hlavně 
účastním přípravy vinařských akcí. Jsem 
spoluzakladatelem Židlochovického vlasti-
vědného spolku a teprve při spravování tex-
tu o našem spolku na webových stránkách 
města jsem si uvědomil, kolik spolků v Žid-
lochovicích vlastně máme. Tam se opravdu 
najde pro každou zálibu a pro každý věk 
něco. Ano, nabídek je dost a vyhovující všem 
vrstvám obyvatel (což však neznamená, že 
by nešlo nabídku rozšířit).

Zastupitelstvo města Židlochovice se 
usnesením č. 25/5.1 2017 rozhodlo vydat 
na základě § 17 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 65/2017 Sb. „Obecně závaznou vyhlášku 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejně přístupném místě“. Tato obecně 
závazná vyhláška je účinná od 18. 11. 2017. 
Vymezení pojmu veřejného prostranství 
de7 nuje § 34 zákona č. 128/2000 Sb. Městská 
vyhláška je vyvěšená na webu města www.
zidlochovice.cz. Připojená příloha vyhláš-
ky ukazuje katastrální mapu, na které jsou 
veřejná místa znázorněná. V článku 4 této 
vyhlášky jsou uvedená místa a příležitosti 
v souvislosti s kulturními a společenskými 
činnostmi, na která se tato vyhláška nevzta-
huje.

Ano, souhlasím s vyhláškou a jako zastu-
pitel jsem její schválení svým hlasem pod-
pořil. Řada lékařů nepovažuje konzumaci 
menších dávek alkoholu za škodlivou. Bylo 
o tom na mnoha místech psáno. Pití menší-
ho množství alkoholu patří do našeho kul-
turního diskursu, a nedokážu si představit, 
že by to mohlo být jinak. Pití alkoholických 
nápojů ovšem nepatří na veřejná místa. Tam 
se nejedná o přiměřené a kulturně-společen-
ské pití, má negativní vliv na nezletilé a zby-
tečně provokuje odpůrce pití alkoholických 
nápojů.

>> pokračování ze strany 4

Hovory Z: Zastupitelstvo



Nelegální reklamy u silnic má nahradit systém navigačních šipek

Již několik let rostou podél nábřeží a 
v prostorách podél krajských komunikací 
směrem na Brno, Nosislav i Žabčice mnoh-
dy nevzhledné, bez ladu a skladu umístěné 
reklamy. Nejen že hyzdí naše město, ale také 
zhoršují bezpečnost řidičů na těchto komu-
nikacích. Toho si všimly i odpovědné oso-
by na Policii ČR a Odbor dopravy obdržel 
podnět k prošetření legality jejich umístění 
a k jejich odstranění.

Firmy, na jejichž provozovny tyto rekla-
my odkazují, obdržely dopis od starosty 
města, kde jsou informovány nejen o nut-
nosti reklamy odstranit, ale hlavně o při-
pravovaném novém navigačním systému se 
směrovkami, který bude umístěn na silnici 
II/425 (Nosislav–Vojkovice) před mostem 
z obou stran.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí Odboru dopravy

MAS Podbrněnsko poskytuje dotace pro podnikatele

MAS Podbrněnsko vyhlásila dne 8. ledna 
2018 v pořadí druhou výzvu z Programu 
rozvoje venkova. Výzva je zacílena na míst-
ní, převážně drobné podnikatele, mezi kte-
ré bude rozděleno více než 10 milionů Kč. 
Výzva je členěna na tři oblasti podpory:

Podpora činnosti nezemědělských sub-
jektů na venkově,
Venkovský cestovní ruch,
Zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů.
Příjem žádostí o dotaci začíná 1. března 

a končí 30. března 2018. Téměř tři měsíce 
trvající výzva by měla žadatelům poskyt-
nout dostatek času na přípravu žádosti. 
V průběhu přípravy je možné využít bez-

<

<

<

Mgr. Lukáš Hlavinka
MAS Podbrněnsko

platných konzultací, které poskytuje projek-
tový manažer výzvy Mgr. Lukáš Hlavinka, 
tel.: +420 727 913 261, hlavinka@podbrnen-
sko.cz.

Veškeré informace k dané výzvě naleznete 
na internetových stránkách www.podbrnen-
sko.cz. Najdete nás rovněž na facebooku 
www.facebook.com/podbrnensko/.

Reklamní tabule lemují nejen hlavní průjezd městem / foto: M. Moudrá

Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic a místního hospodářství

Město jedná o nedostatečném pokrytí nočních spojů

Město Židlochovice reaguje na podnět místních podnikatelů a zjišťuje možnosti ohledně zařazení nočního autobusového spoje ze 
Židlochovic do Brna.

Zaměstnanci pracující na odpolední smě-
ny mají problém s dopravním spojením ze 
Židlochovic ve večerních hodinách. Proto 
se jejich zaměstnavatelé obrátili na město 
s žádostí o prověření možnosti spoje po 
22. hodině, a to ve všední dny. 

Z komunikace se společností KORDIS 

JMK a. s. (koordinátorem integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kra-
je) vyplynuly při současných možnostech 
tyto dvě varianty řešení: 

večerní spoj by nahradil některý z málo 
využívaných dopoledních či odpoledních 
spojů autobusové linky 505,
vznikl by zcela nový dopravní spoj na lin-
ce 505. 
Nyní čekáme na výsledky dopravního 

průzkumu o vytíženosti autobusového spo-

<

<

je 505 a dále na předběžnou kalkulaci pří-
padného nového spoje. Rozhodnutí bude 
učiněno do poloviny měsíce února 2018 
tak, aby bylo možné tuto změnu realizovat 
k o7 ciálnímu změnovému termínu jízdních 
řádů, tj. k 4. 3. 2018. 
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V případě zájmu o zařazení do nového systému s navigačními šipkami se mohou všichni židlochovičtí podnikatelé 
obrátit na Odbor investic a místního hospodářství, Ing. Kateřinu Cmarkovou: email katerina.cmarkova@zidlochovice.cz, 
tel. 547 426 044, kde jim budou podány další informace, nebo se zúčastnit schůzky, která se bude konat 1. března 2018 
v 18 hodin na Městském úřadě, Nádražní 750, ve velké zasedací místnosti. 



Pouze deset obyvatel města přišlo hledat optimální systém svozu odpadu

Dne 10. ledna proběhla beseda s občany 
na téma odpady ve městě. Besedu modero-
val pan starosta a řešila se komplexní proble-
matika odpadového hospodářství ve městě. 
Besedy se zúčastnilo deset občanů.

Systém svozu odpadu je ve zkušebním 
režimu a stále se hledá optimální řešení. Je 

třeba najít co nejlepší variantu, která bude 
vyhovující pro občany, bude korelovat s čet-
ností projíždějících svozových aut a naplně-
ností popelnic. Systém stále vyhodnocuje-
me a hledáme optimální míru svozu. Zatím 
bude svoz probíhat dle kalendáře, který 
byl přílohou prosincového čísla Zpravoda-
je a je umístěn na internetových stránkách 
města (můžete si jej také vyzvednout na 
podatelně MěÚ a v Infocentru). Pokud by 
vaší produkci odpadu nestačila nádoba na 

Ing. Milan Komenda
Odbor životního prostředí a stavební úřad

směsný odpad, můžete si přikoupit další, ale 
je třeba si na našem odboru vyzvednout QR 
kód pro tuto nádobu. V letních měsících se 
bioodpad vyváží každý týden, což by mělo 
zabránit zápachu popelnic. Proto, kdo nemá 
popelnice na tříděný odpad, včetně biood-
padu, může si je stále objednat u Ing. Gab-
riely Kročilové, Nádražní 750, kancelář 220. 
TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL.

Ivana Kejřová
tajemnice MěÚ

Konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích reguluje vyhláška

Na kterých místech se v Židlochovicích smí pít alkohol a na kterých ne? To upravuje vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřej-
ných prostranstvích. Její přílohou je mapa míst, kde tento zákaz platí, ale také míst, kam s alkoholem můžete. 

V poslední době se ve městě stále čas-
těji objevuje nežádoucí jev v podobě pod-
napilých osob, případně osob požívajících 
alkoholické nápoje mimo restaurace či 
„restaurační předzahrádky“. Tyto osoby tak 
vytváří negativní příklad konzumace alko-
holických nápojů, a to zejména na místech, 
kde se zdržují osoby mladší 18 let. Dochází 
k rušení veřejného pořádku, a to i hlukem 
a zápachem.

Proto se zastupitelé města Židlochovice 
rozhodli, že se pokusí tento negativní jev 
(tedy požívání a konzumaci alkoholických 
nápojů) vhodně usměrnit tak, aby nebyl 
narušován klid a pořádek na veřejných pro-
stranstvích, v okolí školských, zdravotnic-
kých a sportovních zařízení, nádraží apod.

Na základě doporučení rady města Žid-
lochovice (jednání č. 62 ze dne 31. 8. 2017) 
zastupitelstvo města Židlochovice schválilo 
dne 25. 10. 2017 Obecně závaznou vyhlášku 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejně přístupném místě. Tato vyhláška 
je účinná od 21. 11. 2017. 

Předmětem vyhlášky je regulace konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, na kterých se vzhledem 
ke konkrétním místním podmínkám jed-
ná o jev, jenž je způsobilý narušit veřejný 
pořádek, dobré mravy či bezpečnost, zdraví 
a majetek v obci. 

Cílem vyhlášky je vymezit veřejná pro-
stranství na území města Židlochovice, na 
kterých se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů, příp. zjevné umožňování 
konzumace alkoholických nápojů (dále jen 
„konzumace alkoholických nápojů“), a tím 
vytvořit opatření k zamezení negativního 

příkladu konzumace alkoholických nápo-
jů pro osoby mladší 18 let, resp. posílení 
ochrany před nežádoucí konzumací alko-
holických nápojů na místech, kde se zdržují 
osoby mladší 18 let.

Nedílnou součástí této vyhlášky je její 
příloha, ve které jsou na mapě Židlocho-
vic přesně speci7 kována místa, kde je na 
základě výše uvedené vyhlášky požívání 
alkoholických nápojů na veřejně přístup-
ných místech zakázáno. Současně jsou však 
i vymezena místa, na která se vyhláška 
nevztahuje.

Kompletní znění této obecně závazné 
vyhlášky mohou občané najít na webových 
stránkách města.

Věřím, že prostřednictvím vyhlášky 
budou mít i strážníci Městské policie Žid-
lochovice jednodušší pozici při jejím uplat-
ňování nebo postihování případných „hříš-
níků“.

7Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Poplatek za svoz odpadu
Splatnost do 31. 3. 2018 nebo čtvrtletně – SIPO

Sazba 650 Kč/osoba/rok
Sleva 100 Kč pro osoby přihlášené do systému třídění odpadu

Povinnost uhradit poplatek mají:
fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, cizinci s povoleným 
trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní a 
vlastníci bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený 
trvalý pobyt.
Osvobození jsou poplatníci, kteří nepobývají min. 8 měsíců na 
území města. Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik 
poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dní.
Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník, který 
v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má minimálně dva sou-
rozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné domácnosti.

Poplatky pro rok 2018

K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a 
o osvobození si požádat každý rok znovu. 

Poplatek za psa
Splatnost do 31. 3. 2018. Upozorňujeme na povinnost čipování 
psů.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-
jmu, anebo poživatel sirotčího důchodu:
200 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě,
150 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům.

V ostatních případech:
650 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě
450 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům.
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Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka

Avízovaný sborník prací studentů gymnázia právě vyšel

Sborník má 213 stran a obsahuje převážné 
části deseti nejlepších prací z regionálních 
dějin, které se umístily na předních místech 
v krajském nebo celostátním kole soutěže 
SOČ (sedm prací), na 2. místě soutěže Eusto-
ry (jedna práce) a vznikly jako kvalitní roč-
níkové práce o historii Židlochovic v rámci 
výuky dějepisu (dvě práce). Práce jsou opat-
řeny citacemi, seznamem použitých prame-
nů, v publikaci je využita většina barevných 
příloh prací.

Sborník by nevznikl bez podpory vedení 
gymnázia, především ředitele RNDr. Jiřího 
Kubeše, a bez 7 nančního příspěvku sponzo-
rů: Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, 
z. s., města Židlochovice, Židlochovického 
vlastivědného spolku, 7 rem AGS – Agro 
Sortiment, Centra digitálního tisku, s. r. o., 
Dřevomonty a Lesů ČR. Přispěli i jednotlivci 
– Jan Hroudný, Jiří Kubeš a manželé Michae-
la a Luboš Žákovi z Rajhradu. Děkujeme.

Budu ráda, když se alespoň částečně naplní 

přání, které jsem uvedla na konci komentáře 
k jednotlivým pracím ve sborníku: 

Práce se zabývají regionálními dějinami, 
protože žáci většinou hledali svoje témata 
v rodině, v obci, v kraji, ve kterém žijí. Přes tyto 
příběhy, jež jsou jim nejbližší, pak poznávali 

historii českých zemí a obecné dějiny. Takto se 
dá získat pěkný vztah k místu, kde člověk žije, 
pochopit, že nejsou důležité jen „velké dějiny“, 
které dávají do pohybu národy, ale že historie 

Bývalí studenti, autoři prací na křtu sborníku a D Švarzbergerová / foto: M. Moudrá

Ve čtvrtek 18. ledna v podvečerních hodinách se na gymnáziu uskutečnilo setkání autorů, sponzorů a zájemců o regionální historii 
v souvislosti s vydáním sborníku Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia.

Zpráva o činnosti matriky v roce 2017

K 31. prosinci 2017 mělo město Židlo-
chovice 3 605 obyvatel. 

Městský úřad Židlochovice vykonává 
matriční agendu také pro obce Hrušovany 
u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unko-
vice, Vojkovice, Žabčice.

Sňatky:
V roce 2017 bylo v matričním obvodu 

Židlochovice uzavřeno 66 sňatků. Z toho-
to počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 
30 sňatků, 14 sňatků bylo uzavřeno v zámec-
ké kapli, 3 sňatky v zámecké obrazárně, 1 sňa-
tek byl uzavřen v zámecké zahradě, 2 sňatky 
v zámeckém parku, 4 sňatky v zahradnic-
kém centru Hortis, 1 sňatek byl uzavřen na 
myslivně v Žabčicích a 1 sňatek v zahradě 
Senior Parku v Medlově. Církevních sňatků 
bylo uzavřeno 10, z toho 4 sňatky v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích, 1 sňatek 
v kostele sv. Václava v Přísnoticích, 4 sňatky 
v evangelickém kostele v Nosislavi, 1 sňatek 
v zámecké kapli uzavřený Církví českoslo-
venskou husitskou.

V loňském roce jsme měli také zahraniční 
snoubence. Do stavu manželského vstoupi-

Lenka Tesařová
matrikářka

pokračování na straně 9 >>

li s českými občany tři občanky Ukrajiny a 
jeden občan Nizozemska.

V Nosislavi se při domácím porodu naro-
dilo jedno dítě.

Úmrtí:
Hrušovany u Brna 10 úmrtí
Nosislav 8 úmrtí
Unkovice 2 úmrtí 
Vojkovice 5 úmrtí 
Žabčice 8 úmrtí
Židlochovice 6 úmrtí 

Vidimace, legalizace:
Další činností matriky je ověřování foto-

kopií (vidimace) a ověřování pravosti pod-
pisu (legalizace). Vidimace byla provedena 
celkem 1 174x, legalizace 930x. 

Žádostí o výpisy z Czech POINTu bylo 
přijato a vyřízeno 387. Žádostí o zřízení 
datových schránek nebo o zneplatnění stá-
vajících přístupových údajů do datových 
schránek a vydání nových přístupových 
údajů bylo přijato 36, zkonvertováno bylo 
32 dokumentů.

Opis rodného, oddacího a úmrtního listu 
byl vyhotoven 20x. Zápis o určení otcovství 
k nenarozenému nebo již narozenému dítě-
ti byl sepsán 71x. Změna jména a příjmení 
byla povolena 12x, volba druhého jména 

<

<

<

<

<

<

byla provedena 1x. Bylo přijato a odeslá-
no 10 žádostí o zápis matriční události do 
Zvláštní matriky v Brně, Vysvědčení o práv-
ní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 
bylo vydáno 2x. V 11 případech bylo přijato 
oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po 
rozvodu manželství. Veřejná listina o iden-
ti7 kaci byla provedena 4x. Přiděleno bylo 
7 čísel popisných a evidenčních.

Trvalý pobyt v Židlochovicích:
V roce 2017 se narodilo celkem 36 dětí 

s trvalým pobytem v Židlochovicích. Zemře-
lo 33 občanů našeho města, z trvalého poby-
tu se odhlásilo 117 občanů, naopak k trva-
lému pobytu se do našeho města v loňském 
roce přihlásilo 140 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 
2017 zrušen 2 občanům našeho města. Mís-
tem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, Masarykova 
100. Na této adrese je k dnešnímu dni při-
hlášeno 168 občanů.
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Ivana Flajšingerová
farnice

Prohlížení webových stránek farnosti
je od ledna přehlednější

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
CALLEN – Ženich v kiltu, 
QUICK – Město iluzí, CON-
NELLY – Víkend s panem 
Darcym

Psychologické romány
HARRISON – Polibek, 
THIESLER – Prokletá krev, 
RYDAHL – Poustevník

Historické romány
MORO – Na vlastní kůži, 
VEDSO OLESEN – Dvorní 
dáma, BAUER – Mrtví se 
mstí, WHITTON – Kněžna 
Ludmila

Romány českých
a slovenských autorů
BOHATÁ – Máňa a my druzí, 
SASKOVÁ – Nebezpečná, 
HOLUB – Most do Paler-
ma, CIMICKÝ – Jeřabiny z 
Hangzhou

Detektivní romány
a thrillery
DOLAN-LEACH – Sestry 
až za hrob, SLAUGHTER 
– Hodná dcera, FINCH 
– Klub zabijáků, JOHNSTON 
– Sestup

Sci-0  a fantasy romány
HEADLEY – Magonie, 
BOORMAN – Oheň srdce, 
LIU – Dynastie pampelišek 1: 
Ctnosti králů, 

Životopisy
KOVAŘÍKOVÁ – Příběhy 
domů slavných i zapomenu-
tých, PINTÍŘOVÁ – Angelika 
Pintířová

Humoristické romány
TAYLOR – Doktore, vy jste se 
zamiloval!, PAYNE – Z hovna 
bič

Komiksy
NEZBEDA – Totální nasaze-
ní, BRUBAKER – Fatale 1.: 
Smrt je mi v patách

Audioknihy
HADDON – Podivný případ 
se psem, MACEK – Saturnin 
se vrací

pokračování na straně 17 >>

Židlochovická farnost se rozhodla po delší době 
ke změně svých webových stránek. Důvodů bylo 
několik, jednak využití lepších programovacích 
možností, které zjednoduší obslužnost webových 
stránek, jednak novější, modernější a přehlednější 
gra7 cké zpracování a v neposlední řadě možnost 
prohlížení stránek na mobilních zařízeních, což 
uvítá zejména mladší generace.

Nejvýraznější změnou webových stránek je gra-
7 cké zpracování, které je modernější, přehlednější, 
pro čtenáře v příjemnějších světlých barvách. Stej-
ně jako v minulosti stránky nabízí základní infor-

mace, tj. přehled bohoslužeb ve farnosti, kontakty, 
bohatou fotodokumentaci z dění farnosti. Novin-
kou jsou podrobné informace ke křtu, svatbě, 
pohřbu, ale také informace o náboženství, katechu-
menátu (příprava dospělých ke křtu, přijímání 
nebo biřmování). Do budoucna se také plánuje 
možnost přihlášení na čtení na konkrétní termíny, 
stejně jako na další akce farnosti. 

Webové stránky vznikly ve spolupráci Pawła 
Cebuly (obsahová náplň), Soni Sommerové (gra7 c-
ká část, fotogra7 e) a Jana Komosného (programové 
zpracování, IT). Všem výše jmenovaným patří dík 
za čas, který tvorbě nových stránek věnovali. Stejně 
tak těm, kteří se starali o webové stránky v minu-
losti.

farnostzidlochovice.cz

Studenti gymnázia opět vydávají vlastní časopis

Po několikaleté odmlce na židlochovickém 
gymnáziu začíná opět vycházet školní časopis. 
Název tohoto periodika DALEKOHLEDím, kte-
rý vymyslela studentka oktávy Barbora Večeřová, 
napovídá, že si toto médium klade za cíl podrob-
ně prozkoumat jednotlivá témata, která studenty 
zajímají. Na počátku této aktivity se sešlo přes 
dvacet školních redaktorů, kteří se rozhodli pra-
videlně přispívat do různých rubrik. Pro studen-
ty je to velmi dobrá aplikace dovedností, které se 
učí v předmětech, jako je český jazyk, dějepis či 
základy společenských věd, do praktického živo-
ta. Zatím je práce v redakci časopisu baví, z čehož 
mám radost nejen já, ale věřím, že i čtenáři, kteří 
si náš školní časopis přečtou.

Mgr. Tomáš Kaválek
pedagog

Avízovaný sborník prací studentů gymnázia právě vyšel

byla a je součástí našeho každodenního života, naši 
předkové ji vytvářeli a my v tom pokračujeme svým 
snažením. Myslím si, že autoři prací ve sborníku 
takto přemýšleli a s nimi i většina dalších větších 
či menších příznivců historie na naší škole. Snad si 
někteří z těch, pro které je dějepis na gymnáziu jen 
učením o mrtvé době, za čas tuto publikaci otevřou 

a najdou v ní nějaké dobré hodnoty. Snad bude mít 
své příznivce i v židlochovické veřejnosti.

Nakonec bych ráda poděkovala Janu Hroudné-
mu, bez jehož podnětu bych asi sborník nesestavila, 
a hlavně Mgr. Tomáši Dratvovi, který mi obětavě 
pomohl s korekturami.

Sborník je možné zakoupit u paní hospodářky 
D. Saňkové na gymnáziu.

>> pokračování ze strany 8

První číslo studentského časopisu



Mgr. Daniela Tichá
organizátorka sbírky v Židlochovicích

Vaše G nanční dary pomáhají nemocným lidem důstojně prožít závěr života

Tříkrálová sbírka letos proběhla v sobo-
tu 6. ledna. Patnáctý ročník v našem městě 
vyšel tedy symbolicky přímo na svátek Tří 
králů. Letos nám přálo počasí, bylo teplo, 
oblačno, beze srážek. Celkem bylo koledo-
vat 47 koledníků a 16 dospělých doprovodů. 
Koledníky byli žáci naší školy, a to od pří-
pravného ročníku přes žáky prvního stupně 
i jednotlivce z šesté a sedmé třídy až po naše 
bývalé žáky, kteří již dnes dojíždějí na gym-
názium do Hustopeč. Koledovat chodí také 
mladší děti se staršími sourozenci. Do města 
tedy vyrazil stejný počet skupin jako vloni. 
Sedmnáctá pokladnička byla opět s laska-
vým svolením pana faráře umístěna do kos-
tela. Sbírka proběhla bez jediného zádrhele, 
vše klaplo na jedničku. Děti i dospělí se vra-
celi spokojeni a nadšeni z příjemných reakcí 
našich spoluobčanů. Celkem tedy bylo vyko-
ledováno 87 497 Kč (vloni 83 977 Kč). 

Nyní pár slov, jak byly využity loňské pří-
spěvky a na jaké projekty jsme vybírali letos:

Loňský příspěvek využil Hospic sv. Josefa 
v Rajhradě takto: 

rozšířil aktivity a činnosti Nízkopraho-
vého centra pro děti a mládež Vata, které 
pomáhá řešit problémy mladé genera-

<

ce, Vatu navštěvují mladí lidé ve věku od 
11 do 26 let
zmodernizoval rozlučkovou místnost, kde 
se pozůstalí loučí se svými blízkými
efektivně poskytoval pomoc pacientům 
v nouzi přímo v terénu díky pořízení 
praktické dodávky

Letos plánuje tyto projekty:
vybudování nových jednolůžkových 
pokojů v hospici
montáž venkovních žaluzií na pokoje 
pacientů lůžkového hospice
zakoupení potřebných pomůcek k rozšíře-

<

<

<

<

<

ní služeb Mobilního hospice sv. Jana
vybudování pietního místa pro pozůstalé 
v areálu hospice
Informace o využití peněz najdete na 

stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Děkuji vedení Základní školy Židlocho-

vice za podporu při přípravách sbírky, dále 
všem kolegyním z prvního stupně za nábor 
a evidenci koledníků, všem rodičům, přá-
telům a dětem, kteří se jakkoliv zapojili do 
sbírky. Děkujeme za příspěvky, vážíme se 
vaší štědrosti. Děkujeme za to, že pomáhá-
te s námi. 

<

V pokladničkách koledníků se letos sešlo téměř 88 tis. korun / foto: P. Ustohal
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Hned první víkend nového roku vyšli s kasičkami do ulic našeho města koledníci Tříkrálové sbírky. Letos to bylo již po patnácté, kdy 
u našich dveří s koledou zazvonila skupina tří králů. Reakce obyvatel města byly velmi příznivé.

Markéta Vašíčková
Mateřské centrum Robátko

Volbu střední školy ovlivňuje počítačová gramotnost

Tyto a spousta dalších otázek trápí rodiče 
dětí, které ukončují povinnou školní docház-
ku. V Mateřském centru Robátko proběhl 
17. ledna seminář věnovaný volbě střední 
školy. O dané problematice hovořil Martin 
Drnek, člen vedení organizace Scio, který se 
věnuje projektům pro rodiče a děti.

Při výběru střední školy by si každý rodič 
měl uvědomit, že jeho dítě je originální a 
jedinečné. A s tímto přístupem střední ško-
lu vybírat. Důležitým faktorem je i to, jaké 
je samotné dítě. Co jej baví? Co má rádo? Je 
introvertní, nebo je extrovert? Jak se chová ve 
skupině lidí?

Během procesu, kdy vybíráme střední ško-
lu, by si každý rodič měl najít čas a s dítětem 
si několikrát nenuceně popovídat. Rozho-

vory bychom neměli zakládat na tom, že se 
dítěte jednoduše zeptáme: „Tak co s Tebou? 
Co chceš dělat?“ Koncept rozhovorů by měl 
spíše spočívat v řízené debatě, kdy se od dítě-
te dozvídáme, jakou má představu o práci a 
své budoucnosti. Zároveň bychom měli zjis-
tit, co dítě skutečně baví a co má rádo.

Musíme mít na paměti dvě zásadní věci. Za 
prvé: Jen já znám své dítě nejlíp. A za druhé: 
V období, kdy střední školu vybíráme, pro-
chází dítě pubertou a jeho osobnost se teprve 
formuje. Jeho názor je tedy zkreslený hor-
monálními změnami, které jsou přirozené. 
To ovšem neznamená, že názor dítěte není 
důležitý. Lze říct, že je předčasné očekávat 
jasnou a konkrétní představu o budoucím 
povolání. S největší pravděpodobností vystu-
dovaný obor nebude oborem pracovním.

Pokud má ovšem dítě o výběru školy jas-
nou představu, měli bychom jej podpořit 
a motivovat. Často se stává, že o budoucím 

vzdělání zvítězí představa rodiče a dítě se ve 
škole trápí.

Taky je dobré přemýšlet, kam se vybrané 
povolání může rozvinout za 30 a více let. Již 
dnes je celá řada profesí, které zanikly. Jedná 
se například o dráteníka nebo kožaře. Hypo-
teticky za několik desítek let nebudou exis-
tovat kominíci. A obor kominictví zanikne. 
O komíny se budou starat specializované 7 r-
my, které na kontrolu komínů budou vysílat 
drony. 

S digitalizací vznikají i nové nároky od 
zaměstnavatelů. Mezi základní dovednos-
ti se dnes zařadila počítačová gramotnost. 
I zde vidíme posun doby. Být gramotný dnes 
neznamená umět pouze číst, psát a počítat, 
ale také umět ovládat výpočetní technologie. 
Především pak počítač a gra7 cké programy.

Doba se rychle mění a my s ní. Je proto 
těžké se zaměřovat jen na jednu konkrétní 
představu o studiu a povolání.

Jak správně vybrat střední školu? Jde to vůbec? Je pro mé dítě lepší střední škola, nebo učební obor? A co gymnázium? Zvládne ho? 
Bude ho to bavit? Na co se zaměřit?
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Nejde zámek, zlobí klíč – pomůže Pola-
kovič, hlásá reklamní „poutač“ nad dveřmi 
dílny v domě č. p. 168 v ulici Palackého.

Zámečník Betaus Polakovič je zakladate-
lem a dodnes členem Cechu mechanických 
zámkových systémů (CMZS), který sdružuje 
oborové podnikatele pracující v oblasti výro-
by klíčů a montáží mechanických zábran-
ných prostředků – zámkových systémů.

Beatus Polakovič je původním povoláním 
mechanik motorových lokomotiv se spe-
cializací na na� ové potrubí a čerpadla. Ve 
3. ročníku se v rámci učení dostal k hodi-
náři, který se věnoval opravám tachometrů 
v lokomotivách. Byla to zcela nová práce, 
kterou Beatus Polakovič sledoval s velkým 
zájmem. „Všechno, co se hýbalo, mě zajímalo, 
líbilo se mi vše, co jsem neznal.“ Zkušenost 
práce s jemnou mechanikou využil později, 
když se pustil do samostatného podnikání.

Po vyučení pracoval až do roku 1994 na 
dráze u posunu. K rozhodnutí pustit se do 
vlastního podnikání v oboru zámečnictví ho 
přivedla manželka. Před rokem 1989 praco-
vala v družstvu invalidů, kde vyráběla klíče. 
Po revoluci došlo z důvodu nadbytečnosti 
k rušení družstva a propouštění zaměst-
nanců. Přišla nabídka na výhodné odkou-
pení výrobního zařízení. Tehdy však ještě 
budoucí manželka pana Polakoviče neměla 
k podnikání oprávnění – koncesní listinu, a 
tak nemohla dál pokračovat v profesi, kterou 
měla ráda. Přišlo rychlé rozhodnutí. Koncesi 
a živnostenský list si pořídil Beatus Polako-
vič, zámečnický stroj odkoupil a v roce 1992 
už začal s manželčinou pomocí podnikat 
v zámečnickém oboru – i když zpočátku šlo 
jen o vedlejší zaměstnání.

Začínal pomalu, kvůli výdělku si stále 
držel práci na dráze, která mu vyhovovala 
i proto, že organizace služeb poskytovala 
volné dny využitelné pro stavbu rodinného 
domku s plánovanou zámečnickou dílnou. 

„Na dráze jsem dělal až do roku 1994, 
potom jsem byl zaměstnaný v Syrovicích 
v lihovaru a od roku 1998 jsem se věnoval už 
jen zámkařině. Zprvu si mě zákazníci volali 
na otvíračky, montáž bezpečnostních mříží a 
montáž mechanického zabezpečení objektu.“

Už v roce 1992 vstoupil do Cechu zámkařů 
(CMZS). „Když něco nevíte, tak se to v rámci 
cechu mezi chlapama probere. Máte jistotu, 
že tam vždycky najdete radu i pomoc.“ Cech 
sleduje novinky ve vývoji zámků, zajišťuje 
zvyšování odborné kvali7 kace členů, sledu-
je novinky v zákonech. V roce 2000 vznikla 

rubriku připravuje
redakce

také Asociace zámkových a klíčových služeb 
ČR (AZKS), jež dbá na dodržování zásad 
etického kodexu, který mimo jiné říká: 

Podnikání se v počátcích moc nehýbalo, 
Beata Polakoviče v Židlochovicích nikdo 
neznal. Byl 7 nančně zatížen koupí zařízení 
a na podnikání stále doplácel. Dostat se do 
všeobecného povědomí trvalo víc jak osm 
let. „Začalo to pomaličku otvíračkama, při-
dávalo se broušení, svařování mříží a opra-
vy mechanických zařízení, spravoval jsem 
i hodinky. Bral jsem úplně všechno, abych měl 
na nákup materiálu, protože zboží jsem do 
komise nedostal.“ Později si udělal rekvali7 -
kaci na elektrické zabezpečovací systémy, ale 
hlavním předmětem činnosti bylo vždy nou-
zové otvírání aut a otvírání zámků. Teď už je 
tři roky v důchodě, přesto lidé stále vyhledá-
vají jeho služby. Požadují hlavně výrobu klí-
čů a opravy autozámků. „Oprav zámků aut 

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.

Služby a obchody ve městě: Beatus Polakovič – zámečnictví
Odborník na otevírání zámků všeho druhu

Beatus Polakovič ve své dílně / foto: M. Moudrá

Firma:
Zámečnictví – výroba klíčů
Beatus Polakovič

Adresa:
Palackého 168, Židlochovice

Telefon: +420 728 470 949
Email: polakovic.beatus@volny.cz

Poskytované
služby: prodej, nouzové otevírání

Provozní doba:
pondělí–pátek: 8:00–17:00

stále přibývá, dnes je totiž hodně zlodějů, kteří 
zámky ničí.“ Opravy autozámků jsou časově 
velmi náročné, prostor na nouzové otevírání 
domovů, alarmů a aut už není, a tak poma-
lu ustupují do pozadí. „Dřív jsem spravoval 
i hodinky, teď nemám čas ani sám na sebe.“

Zákazníky má Beatus Polakovič z celé již-
ní Moravy, jen Brno nebere, ctí region čtyř 
kolegů z Cechu. Zákazníci volají nebo zvoní 
u dveří i mimo jeho provozní dobu. „Nej-
horší doba je poledne, jdou z oběda, a tak se 
zastaví.“ Stalo se, že i kolem půlnoci u jeho 
dveří zazvonil manželský pár, muž s ruka-
ma v želízkách, kterého manželka přivezla 
s prosbou o vyproštění… „Jsem rád, když 
lidé přijdou a řeknou, že jsou spokojeni,“ 
dodává na závěr Beatus Polakovič, odborník 
na otevírání zámků všeho druhu.

„Člen AZKS nevyrobí kopie klíčů v pří-
padech, kdy je zřejmé, že k pořízení kopie 
klíčů je zapotřebí předložit bezpečnostní 
kartu nebo se jedná o zákaznický pro* l 
klíče, který je ve vlastnictví jiného výrobce 
klíčů, a to člena i nečlena AZKS.“

„Svoji podnikatelskou činnost poskytu-
jí zákazníkům formou výrobků a služeb 
odpovídajícím maximální možné ochra-
ně majetku a osob.“ 

(Etický kodex z 1. května 2016)



Na malém svahu před jurtou projíždějí 
jedny boby za druhými. Konečně nasněžilo! 
Bude devět hodin, čas, kdy se děti z Výhon-
ku sejdou na krátký ranní kruh s písnička-
mi a říkankami. Dnes je plán jasný: bobová 
dráha u hřbitova toho letos zažila málo a je 
potřeba to napravit! „Jupí, padá sníh, klouže 
to, a to mně nevadí,“ zpívají si děti. Jsou jako 
malí sněhuláci, jak jsou nabalení v mnoha 
vrstvách oblečení. Zima je nejlepší učitelka 
motoriky i fyzických zážitků a zkušeností, 
které třeba nejsou vždy jen příjemné, ale 
zato užitečné.

Světlana Zapadlová
Dana Bekker Vejborná
Přírodní školka Výhonek

Zima je nejlepší zážitková pedagožka

Přírodní školka Výhonek zahájila svou činnost už v roce 2015. Z počátečního jednoho dopoledne týdně postupně rozšířila provoz na 
pět dní v týdnu. Výhonek pořádá ročně kolem deseti různých akcí pro veřejnost, jako například loňský KUKU Fest. Přesto je stále pro 
většinu veřejnosti tak trochu malou neznámou. Jak tráví zimu děti v Přírodní školce Výhonek? Je jim v jurtě dost teplo? A jsou opravdu 
venku za každého počasí?

Po svačince, kdy si děti z batůžků vybalí 
podsedáčky, krabičky s jídlem a termos-
ky s čajem, začíná sněžit. Pak se přidá vítr 
a některým dětem začne být zima na ruce. 
I dospělým, kteří děti doprovázejí, už je 
chladno. Balíme věci a míříme k jurtě. „Ven-
ku za každého počasí“ je jeden z principů 
lesních školek, kterého se držíme, ale rádi si 
k němu přidáváme ještě dovětek „ale ne za 
každou cenu“. 

V šatně se děti svlékají z promočených 
věcí, sušíme je, aby bylo v čem jít ven 
odpoledne, a honem do tepla. Kamna jsou 
naložená z ranního topení a po obědě už 
je jurta vytopená natolik, že se děti můžou 
převléknout do pyžamek a není jim při-
tom zima. Zachumláme se do teplých dek 
a odpočíváme. Kolem půl třetí děti vstávají, 

Ing. Karel Vitula
trenér

Oddíl Judo Orel vyhodnotil nejúspěšnější judisty doku 2017

Od začátku roku se náš oddíl a naši čle-
nové pravidelně účastní turnajů různých 
věkových kategorií. Mezi největší úspěchy 
určitě patří postup našich členů na mistrov-
ství republiky po absolvování pěti největších 
turnajů a nasbírání potřebných bodů. To byl 
Český pohár Ostrava, Český pohár Jablonec, 
Český pohár Chomutov, Grand Prix Brno a 
Český pohár Teplice. 

Další dlouhodobá celoroční soutěž, kte-
ré se pravidelně účastníme, je čtyřkolová 
rakouská liga. Ta se koná v různých rakous-
kých městech v okolí Vídně. Judisté za každé 
umístění na stupních vítězů získávají body 
pro své celkové hodnocení, ale i body pro 
svůj oddíl. V této soutěži je opravdu těžké 
porazit soupeře, protože tam jezdí budoucí 
špičky juda. Nicméně si naši judisté dovezli 
za celkové umístění ze všech čtyř kol tři prv-
ní místa (Terezka Blatná, Petr Vitula a Matěj 
Konečný) a dvě druhá místa (Vítek Blatný a 
Lucie Sekaninová). 

Absolvovali jsme také další turnaje a pře-
bory v různých městech naší republiky a na 
Slovensku. Pro nejmenší kategorie od 5 let až 
po mladší žáky pořádáme dvakrát ročně tur-
naj mládeže v naší tělocvičně pro náš oddíl a 
pozvané oddíly. Letos byl výborně obsazen 
a celkem se účastnilo každého turnaje přes 
170 judistů. Ohlas rodičů a trenérů na námi 
pořádaný turnaj i z jiných oddílů byl více 

než pozitivní. Celý rok jsme zaznamenávali 
úspěchy našich judistů na všech soutěžích 
a zapisovali si výsledky. Tyto výsledky jsme 
vyhodnotili nyní v lednu v závěrečné sou-
těži „Judista roku 2017 oddílu Judo Orel 
Židlochovice“. Judisté dostali diplomy a 
velké poháry. Umístění v kategorii mláďat: 3. 
Lukáš Martinek, 2. Jakub Lang, 1. Šimon 
Zlámal; v kategorii mladších žáků/žákyň: 
3. Filip Karas, 2. Matěj Konečný, 1. Tereza 
Blatná; v kategorii starších žáků: 3. Radek 
Pisk, 2. Vítek Blatný, 1. Petr Vitula.

Mimo závodní činnost absolvovali trenéři 
řadu školení na prodlužování trenérských 
licencí a licencí zkušebních komisařů. V září 
tohoto roku jsme se po náboru rozrostli o 50 
nových členů z měst a vesnic vzdálených 
i několik desítek kilometrů. To je pro nás 
signál, že o tento sport je u nás nadále velmi 

velký zájem. V současné době tedy má náš 
oddíl více než 180 aktivních členů a patříme 
mezi největší na Moravě. 

Těchto skvělých výsledků dosahujeme 
pravidelným tréninkem. Trénink probíhá 4x 
týdně pět hodin denně v krásně vybavené 
tělocvičně určené pro judo a účastní se ho 
různé věkové kategorie. Judisté absolvovali 
dvakrát ročně víkendové soustředění a jed-
no velké letní soustředění o prázdninách.

Aby se naplnil náš sen vychovat z dětí 
špičkové závodníky a dobré lidi, je potřeba 
hodně úsilí, za které bychom rádi poděko-
vali i těm, kdo nás podporují: rodičům, pra-
rodičům, 7 rmám, městu i naší sportovní 
organizaci a jejím trenérům, cvičitelům a 
pomocníkům.

Oddíl Judo Orel Židlochovice / foto: archiv Judo

svačí, a buď si hrají kolem jurty, kde je pořád 
co dělat, nebo zůstávají uvnitř a tvoří. Teď 
žije jurta přípravami na blížící se masopust. 
Děti objevují, které zvíře se v nich skrývá, 
jaké má vlastnosti a kvality. Je potřeba si 
důkladně připravit masku a nacpat si bříš-
ko koblihami. Budou se umět děti něčeho 
vzdát, až nastane Popeleční středa?

Brzy přicházejí do jurty rodiče. Výhled 
z Výhonu je prokreslený do romantických 
barev zapadajícího slunce. „Tady je to nád-
herný!“ vydechne okouzleně maminka Luc-
ka. Druhá Lucka přikyvuje a na otázku, zda 
pro ni a její děti není školka moc náročná, 
odpovídá zvesela: „Aspoň každý den vím, 
jaký je počasí. Sonička si na zimu nikdy 
nestěžuje. Fakt stojí za to děti dobře vybavit, 
aby si to mohly v pohodě užít.“
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Škola tradiční lukostřelby

Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

Není tomu tak dlouho, co jsme seděli 
u vánočního stromku, pojídali cukroví a 
vychutnávali si dobré vínko. Čas letí a dny 
se nám začínají prodlužovat. Noci jsou 
kratší a za chvíli se probudí příroda ze 
zimního spánku. To je čas, kdy Škola tra-
diční lukostřelby zahájí již druhou sezó-
nu. Než si řekneme něco málo o začátku 
sezóny, dovolte mi se krátce ohlédnout 
za uplynulým rokem, jehož středobodem 
byl 8. květen 2017, kdy jsme slavnostně 
otevřeli lukostřelnici v Židlochovicích.

Na střelnici jsme vybudovali 14 luko-
střeleckých stanovišť, které jsou realisticky 
zasazeny do přírody, a tak imitují lov lukem 
a šípem. Práce to nebyla vůbec jednodu-
chá a mnohokrát jsme si připadali jako 
pohádkoví vysvoboditelé Šípkové Růženky. 
S mačetami v ruce jsme se prosekávali hus-
tými keři. Vybudovali jsme si také krásné 
zázemí pro odpočinek a setkávání se s přá-
teli.

Ale pojďme zpět do nového roku. Nová 
sezóna nám začíná měsícem březnem a 
první trénink proběhne 5. března od 17:00 
do 18:00. Další tréninky budou vždy v pon-
dělí v 17:00. Pokud by měl kdokoli zájem 
se podívat na trénink, dveře jsou otevřené a 
rádi vás přivítáme. Vyzkoušet si lukostřelbu 

také není žádný problém. Stačí zavolat mi 
na číslo 731 641 798, nebo napsat na e-mail: 
tristan.morava@gmail.com.

Objev luku a šípu patří k jednomu z nej-
důležitějších objevů v dějinách lidstva a 
udržování této tradice je pro nás velkou 
výzvou. První zmínky o luku se vážou 
k období před 20 000 lety. Takže doba, kdy 
první lidé drželi luk v ruce, je bezpochyby 
úctyhodná.

Lukostřelba patří ke sportům, kde mysl a 
tělo tvoří jeden celek. V momentě výstřelu 
se lukostřelec koncentruje pouze na cíl a 
nesmí být ovlivněn minulostí ani budouc-
ností. Toto umění se lukostřelec nenaučí 
hned, ale pod vedením zkušeného trenéra 
je velká pravděpodobnost, že první výsled-
ky se dostaví v krátké době.

Těšíme se na vás a přejeme vám krásné 
dny a slunce v duši.

Lukostřelci v terénu / foto: M. Ondrušík

Island: Brána do pekla fotograG ckým okem Jiřího Šmehlíka

Markéta Vašíčková
Židlochovice

Na Island se Jiří Šmehlík zatoužil podívat 
po přečtení zeměpisného časopisu, kde se 
dočetl o bublajícím blátě a okamžitě chtěl 
tento jev vidět na vlastní oči. Na Island se 
dostal až o třináct let později. „Základní 
výbavou na Islandu je goretexové oblečení. 
Goretex musíte mít od hlavy až k patě, abys-
te nepromokli a neprofoukli,” začal přednáš-
ku ve sklepení staré radnice Jiří Šmehlík. 
Islandské počasí je nevyzpytatelné, proto 
na něj musíte být neustále připraveni. Aby 
Jiří Šmehlík předešel mokrému oblečení, 
vše v batohu měl zabaleno ještě do igelitu, 
protože pláštěnka na batoh není v island-
ském větru stoprocentní ochranou. Vítr je 
kolikrát tak silný, že pláštěnka je vypoulená 
jako padák.

Nutno podotknout, že veškeré vybavení, 
které s sebou na Islandu Jiří Šmehlík měl, 

měl zabalené v jedné krosně, do níž se mu 
vešlo oblečení i se stanem. Jídlo a vodu neu-
stále doplňoval až na Islandu. Plně naložená 
krosna vážila až 24 kilogramů, když byla bez 
jídla a vody, tak pouhých 18 kilogramů.

Jiří Šmehlík o sobě tvrdí, že není dobro-
druh a dobrodružství nikterak nevyhledá-
vá. Díky návštěvě Islandu ovšem zažil nejen 
dobrodružství, ale i adrenalin. Na Islandu je 
aktivních třicet sopek, proto se mu přezdí-
vá Brána do pekla. Kvůli sopkám je ostrov 
tvořen především ze sopečné lávy. Vznikají 
tak různé sopečné oázy, laguny a prostran-
ství. Přes jedno takové prostranství musel 
Jiří Šmehlík projít. Cesta, která se zprvu 
zdála býti poklidnou, se vzápětí stala bojem 
o život. Láva se ukázala jako nestabilní ces-
ta. Propadala se hluboko do země tak, jako 
to je u bažin. Můžeme mluvit o štěstí, že Jiří 
Šmehlík vyvázl jen s rozbitým nosem, který 
si poranil o kámen, když se pod ním pro-
padla láva.

Mimo nepříjemnosti zažil Jiří Šmehlík 

i překvapivé situace. Například když po 
dlouhé a vyčerpávající chůzi potkal Kana-
ďanky, které mu nabídly svezení, a rozho-
vor se stočil až k nabídce práce IT specia-
listy v Kanadě. 

Jiří Šmehlík, jak sám řekl, už cestu na 
Island znovu neplánuje. Přeji mu hodně 
štěstí na dalším putování, které bude letos 
směřovat do Sardinie.

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Island je od Židlochovic vzdálený vzdušnou čarou 3.594 kilometrů. Leží na střetu dvou litosférických desek, Euroasijské a Severoameric-
ké. Právě do těchto míst se v letech 2013 a 2015 rozhodl Jiří Šmehlík vydat, na Islandu pobyl dohromady sedmdesát dní.



Jste pravidelnou členkou volební komise. 
Jaká konkrétně je vaše role při volbách?

Jako členka volební komise jsem začínala. 
Dnes již zajišťuji volby organizačně pro celý 
náš region. K tomu, abych mohla tuto práci 
vykonávat, jsem musela úspěšně zvládnout 
odborné zkoušky na úseku voleb. V součas-
né době moje práce spočívá ve spolupráci 
s Českým statistickým úřadem, v zajišťová-
ní místnosti pro přebírání dat, objednávání 
volebního materiálu (obálky, zápisy, průka-
zy, volební lístky) pro všechny obce našeho 
regionu, metodické pomoci, sestavování pře-
hledu o telefonním spojení do jednotlivých 
volebních místností v našem regionu, školení 
členů okrskových volebních komisí, kontrole 
průběhu a sčítání hlasů, přebírání výsledků 
voleb, archivaci.

Kdo se může stát členem volební komi-
se? Je zákonem stanoven počet členů, musí 
se někde registrovat?

Členem okrskové volební komise může být 
občan, který v den slibu dosáhl věku 18 let, 
nenastala u něho překážka ve výkonu voleb-
ního práva a není kandidátem. Delegovat 
člena a jednoho náhradníka může nejpozději 
30 dnů před volbami každá volební strana, 
která je ve volbách zastoupena. Minimální 
počet členů okrskové volební komise stano-
ví starosta 60 dnů přede dnem voleb. Pokud 
volební strany nedelegují dostatečný počet 
členů, jmenuje starosta na neobsazená místa 
další členy, kterými zpravidla bývají zaměst-
nanci úřadu. Členem okrskové volební 
komise je také zapisovatelka, kterou jmenuje 
starosta města.

V kterých volbách mají možnost obyva-
telé Židlochovic dát hlas svému kandidáto-
vi a jak často se volby opakují?

Jedná se o tyto volby:
Volby do zastupitelstev obcí. Funkční 
období zastupitelů je čtyřleté.
Volby do zastupitelstev krajů. Funkční 
období zastupitelů je čtyřleté.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Funkční období poslanců je čtyřle-
té.
Volby do Senátu ČR. Funkční období 
senátorů je šestileté. Každé dva roky se volí 
třetina senátorů.
Volba prezidenta ČR. Funkční období pre-
zidenta je pětileté.
Volby do Evropského parlamentu. Funkč-
ní období poslance je pětileté.
Dále mají občané možnost vyjádřit svůj 

názor o věcech, které patří do samostatné 

<

<

<

<

<

<

působnosti obce nebo statutárního města, 
v místním referendu.

V čem se jednotlivé volby hlavně liší?
Tato problematika je velice složitá. Ve 

stručnosti bych řekla, že jednotlivé volby se 
navzájem liší především v tom, kdo je voli-
čem (někdy je to jen státní občan ČR, jindy 
to může být i občan jiného členského státu 
EU), zda je možnost volit na voličské prů-
kazy, kdo registruje kandidátní listiny a 
zajišťuje tisk hlasovacích lístků. Pro nás jsou 
nejvíce náročné volby do zastupitelstev obcí. 
Zde jsme, kromě běžných organizačních 
záležitostí spojených s volbami, registračním 
úřadem a přijímáme také kandidátní listiny, 
které pak kontrolujeme, registrujeme, vydá-
váme rozhodnutí, zajišťujeme tisk hlasova-
cích lístků a po ukončení voleb vydáváme 
osvědčení o zvolení.

Jakým způsobem dochází k přerozdělo-
vání volebních lístků (počty lístků pro jed-
notlivé obce), odkud k nám přijdou, kdo je 
tiskne a co se děje s těmi nepoužitými? Kdo 
platí tisk a distribuci?

Hlasovací lístky pro jednotlivé obce naše-
ho regionu zajišťujeme my jako pověřený 
úřad. Volební lístky a další volební materiál 
objednávám v tiskárně, která byla MV vybrá-
na, podle počtu voličů v jednotlivých obcích. 
S určitým časovým předstihem před volba-
mi nám na úřad přivezou palety s obálkami, 
hlasovacími lístky a jiným materiálem. Toto 
množství je nutné rozpočítat na jednotlivé 
obce, udělat hromádky a vyzvat obce, aby 
si tento materiál vyzvedly. Tisk i distribuce 
volebního materiálu je hrazena státem. Zby-
lý volební materiál a volební materiál, který 
nemusí být archivován, je po uplynutí lhůty 
skartován.

Na aktuální téma: Volby ze zákulisí

Milena Moudrá
redaktorka

Může se stát, že volič volební lístky nedo-
stane? Co pak?

Hlasovací lístky dle zákona obdrží volič 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu 
svého trvalého pobytu. Výjimku tvoří volby 
dvoukolové (prezident, senát), kde se volební 
lístky pro druhé kolo již neroznáší, ale volič 
je obdrží přímo ve volební místnosti.

Hlasovací lístky se v Židlochovicích rozná-
ší zpravidla o víkendu před volbami. Brigád-
níci, kteří roznáší, obdrží příslušné množství 
obálek a sad hlasovacích lístků. Tyto si doma 
musí „napálkovat“ a přichystat si je k rozno-
su podle seznamu, který obdrží z evidence 
obyvatel. V rozhlase potom informujeme 
občany, že byly hlasovací lístky rozneseny. 
Ten, kdo by je ve své schránce nenašel, může 
si náhradní sadu vyzvednout na podatelně 
MěÚ nebo přímo ve volební místnosti. Jak 
se může stát, že někdo hlasovací lístky neob-
držel? Odpověď je zcela jednoduchá. Chybě-
jící označení nemovitosti číslem popisným, 
chybějící schránka, nesrovnalosti v evidenci 
obyvatel. Často se stává, že občan fyzicky 
nebydlí na adrese, kde je hlášen k trvalému 
pobytu, skutečný trvalý pobyt má na adrese 
jiné a na evidenci obyvatel si novou adresu 
nenahlásil.

Kolik je v Židlochovicích občanů, ke kte-
rým jste při volbě prezidenta přišli domů? 
Kdo má nárok volit doma?

Možnost volit doma ve volbě prezidenta 
využilo v Židlochovicích asi 50 občanů. Ze 
závažných, zejména zdravotních nebo rodin-
ných, důvodů může volič požádat úřad a 
v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V Židlochovicích nejčastěji členové okrskové 

Letošní prezidentské volby intenzivně prožívaly celé rodiny / foto: M. Moudrá
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pokračování na straně 15 >>

Hlavní událostí uplynulého měsíce se staly druhé přímé volby prezidenta republiky. Volba proběhla ve dvou kolech a probouzela mezi 
veřejností vášnivé emoce. Volby řešily celé rodiny včetně dětí. S Evou Válkovou, pracovnicí městského úřadu, jsme se na ně podívali 
z trochu jiného úhlu.



15Rozhovor / Volný časwww.zidlochovice.cz

Na aktuální téma: Volby ze zákulisí

komise vyráží s přenosnou volební schrán-
kou do domu s pečovatelskou službou a za 
staršími občany, kterým zdravotní stav již 
neumožňuje přijít do volební místnosti.

Co se stane, když volič omylem vhodí do 
urny špatný lístek?

Posuzování platnosti hlasů je vždy v kom-
petenci okrskové volební komise. Hlasovací 
lístek je vždy neplatný: pokud není na přede-
psaném tiskopise, je přetržený, není vložený 
do úřední obálky nebo je do úřední obálky 
vloženo několik hlasovacích lístků. V těchto 
případech je hlasovací lístek označen jako 
neplatný hlas.

Jakým způsobem probíhá sčítání hlasů?
Po uplynutí doby stanovené pro ukončení 

hlasování se uzavře volební místnost a před-
seda prohlásí hlasování za ukončené. Voleb-
ní lístky se vyjmou z hlasovacích schránek, 
jejich obsah se smísí. Poté je spočítán počet 
voličů, počet vydaných obálek, hlasovací 
lístky se rozdělí podle kandidátů, v případě 
voleb, kde je možné uplatnit preferenční hla-
sy, jsou tyto sečteny. Je sepsán zápis o prů-
běhu voleb a předán Českému statistickému 
úřadu k dalšímu zpracování.

Absolvujete před volbami povinná škole-
ní? Jakým tématům se věnují? 

Ano. Pověřený úřad společně s Českým 
statistickým úřadem zajišťuje školení všech 

okrskových volebních komisí ve svém regi-
onu. Školení je určeno pro předsedy, místo-
předsedy a zapisovatele okrskových voleb-
ních komisí.

Jak dlouho dopředu probíhají přípravy 
na volby? 

Zpravidla dva měsíce před konáním voleb. 
Výjimkou jsou volby do zastupitelstev obcí, 
kde jsme registračním úřadem a naše práce 
začíná již tři měsíce před konáním voleb.

Zažila jste během svého působení ve 
volební komisi nějakou negativní nebo 
naopak humornou situaci?

Vážím si toho, že v Židlochovicích máme 
informované a zodpovědné voliče. K žádným 
vysloveně krizovým situacím zatím nedošlo. 
Vždy se řeší drobnosti, které však nemají vliv 
na platnost voleb.

Stává se, že vás lidé žádají o radu, koho 
volit?

Já se s tímto dotazem nesetkávám. 

>> pokračování ze strany 14

Druhé přímé prezidentské volby / foto: M. Moudrá

Studentka oktávy:
1) Protože máme možnost si vybrat.
2) Vzdělaný, slušný, v dobré fyzické i psychické kondici, s jasnou 
vizí, jasným cílem, diplomat s reprezentativním vystupováním.

Student kvarty:
1) Aby si lidé nestěžovali, když nevolili.
2) Měl by být „novodobý“, chytrý, vzdělaný, pohledný, s novými 
myšlenkami.

Student primy:
1) Lidé by měli jít volit, protože tím ovlivňují svou budoucnost.
2) Měl by být slušný a dobře reprezentovat Českou republiku.

Student kvarty:
1) Protože každý by se měl účastnit rozhodování o své budouc-
nosti, je to možnost, které bychom měli využít.
2) Člověk, který se postaví xenofobii, rasismu, mladý, s jasnou vizí 
a silnou osobností.

David Šuba, kvinta:
1) Svoboda volby je právo každého z nás. Mnohdy jde o volbu 
menšího zla. Nevolit vůbec je také možnost, ale tím dáváme 
ostatním příležitost, aby rozhodovali za nás. Svou neúčastí tak 
vytvoříme prostor pro kandidáty nevhodné na funkci prezi-
denta.
2) Můj prezident by měl mít svůj názor, který by se neměl bát 
vyslovit. Měl by být schopen plnohodnotně vykonávat svůj 
mandát. A hlavně, měl by být chytrý, reprezentativní, energic-
ký a měl by mezi obyčejné lidi šířit dobrou náladu. 

Student kvarty:
1) Protože lidé, kteří nevolili, si budou stěžovat na prezidenta, 
ale nic proti jeho zvolení neudělali.
2) Čestný muž, který dobře reprezentuje svou zemi.

Veronika Hochmanová, sexta:
1) Když máme možnost něco změnit, tak bychom ji měli využít 
a měnit tak naši zemi k lepšímu.
2) Měl by být čestný a myslet víc na blaho své země než sám 
na sebe.

V průběhu týdne před prezidentskými volbami nám někteří žáci našeho gymnázia odpověděli na dvě otázky souvise-
jící s touto volbou: 1) Proč jít k volbám? 2) Jaký by měl být můj prezident? Většina studentů chtěla zůstat v anonymitě, 
proto zmiňujeme pouze ročník, který studují.

anketu zpracoval: Tomáš Kaválek, pedagog
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Z vašich dopisů: 100. výročí vzniku Československa

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Židlochovický vlastivědný spolek

Radostně jsem četl v úvodním rozhovoru 
předsedy Mediální komise se starostou měs-
ta, Ing. Janem Vitulou, o připravenosti měs-
ta k instalaci panelové výstavy u příležitosti 

100. výročí vzniku československého stá-
tu. Jako předseda Židlochovického vlasti-
vědného spolku jsem velice rád, že město 
podporuje návrh našeho spolku vypracovat 
dokumentační výstavu u příležitosti tohoto 
významného jubilea. Témata jednotlivých 
panelů jsou zvolená s ohledem na historic-
ké pozadí dění v době před rokem 1918 a 

v letech první republiky. Jsem potěšen, že 
se přípravy zúčastňuje více členů ŽVVS. 
Věříme, že touto výstavou oslovíme mno-
ho občanů Židlochovic i sousedních obcí a 
návštěvníky města.

Eduard Vyhlídal
městský archiv

Židlochovice za první republiky

Podzim roku 1918. Evropa je vyčerpaná a 
demoralizovaná dlouho trvající válkou. Na 
místě poraženého Rakouska-Uherska vzni-
kají nové nezávislé státy a mezi nimi záslu-
hou protirakouského odboje vedeného T. G. 
Masarykem i samostatná Republika Česko-
slovenská. 

Tato dlouho očekávaná radostná zpráva 
se do Židlochovic dostala 29. října a zahájila 
zcela novou etapu v životě města. Na škole 
zavlála červenobílá vlajka a po vzrušené vlně 
radosti projevující se nadšenými průvody 
městem s vlasteneckými projevy na náměstí 
a odstraněním německých nápisů a znaků 
přebral v následujících dnech z uvědomělých 
Čechů utvořený Národní výbor řízení města 
od německé samosprávy. Ta, vedená staros-

tou, cukrovarníkem Justinem Robertem, 
usilovala o co největší zachování německého 
vlivu a účasti na řízení města a městské spo-
řitelny. V třicetičlenném Národním výboře 
získali Němci dvě zastupitelská místa.

Nové poměry se projevily i v místních ško-
lách. Čeští rodiče hromadně převáděli své 
děti z německé školy, kam je mnozí posílali 
z existenčních důvodů, do české školy, kte-
rá se tak naplnila, že bylo nutno zřídit další 
třídu a do Židlochovic přibyl další český uči-
tel. Během školního roku 1918/1919 vzrostl 
počet žáků české školy z 221 na 298.

Novou republiku bylo třeba od počátku 
bránit. Německé obce v okolí Židlochovic 
neuznávaly příslušnost k novému státu a 
obyvatelstvo kladlo někde i ozbrojený odpor 
změně státní správy. Vláda vyzvala schopné 
muže ke vstupu do tvořící se armády, jejíž 
jednotky spolu s vojáky vracejícími se z vál-
ky obsazovaly německé obce a zajišťovaly 

hranice mladého státu. Jako velitelství těch-
to jednotek, nazývaných dobrovolecké, na 
Židlochovicku sloužil zámek, iniciativně pro 
tento účel zajištěný dr. Světlíkem a posádkou 
asi 50 mužů. Jednotky zde zformované po 
složení přísahy novému státu odcházely do 
pohraničí prosazovat novou státní autoritu. 

Po dnech radosti přišlo bolestné zúčtová-
ní. Do zatím v dějinách Evropy největší války 
odešlo 412 mužů. Ve válečné vřavě jich bylo 
200 zraněno, 50 zajato a 72 mužů se ke svým 
rodinám nikdy nevrátilo. Ruských legionářů 
se vrátilo 12, z Itálie 3. 

Ale i svobodný život může být značně 
těžký. Válečné hospodářství s naprostým 
nedostatkem všeho, černý obchod, drahota, 
podvýživa a všeobecný mravní úpadek kazi-
ly ještě dlouho život v novém státě.

Zemřel Milan Košar, legenda židlochovického divadla

Lubomír Spáčil
Ochotnické divadlo Židlochovice

V pátek 19. ledna 2018 jsme se navždy 
rozloučili s naším kolegou a přítelem, 
vzácným člověkem Milanem Košarem. 
Zpráva o tom, že dne 12. ledna odešel z 
tohoto světa, nás zaskočila uprostřed naší 
práce.

Když se v roce 1959 zapojil do školního 
představení Jak mráz čaroval, tak zřejmě 
nikdo netušil, že právě našel svou celo-
životní lásku a že na židlochovickém jevišti 
ztvární úctyhodných 25 rolí. 

Ale nebylo to jen divadlo, které Milanovi 
učarovalo. Již na vysoké škole se projevila 
jeho druhá láska, a to folklór. Byl členem 
folklorního sdružení Jánošík. Při zpívání se 
setkal s celou řadou vynikajících kolegů a 
kolegyň, mezi nimiž vzpomeňme alespoň 
na Laďku Kozderkovou, Libušku Bartoško-
vu či Milana Chladila.

Láska k hudbě, tanci a umění obecně jej 
přivedla do Židlochovic také jako ředite-
le Mezinárodní soutěže profesionálních 
tanečníků při galapředstavení v latinskoa-
merických tancích. 

Následovala jeho práce v knihovně, v její-
mž rámci se podílel na kulturním životě 
Židlochovic. Pamětníci si jistě vzpomenou 
na výstavu věnovanou W. A. Mozartovi, 
na kterou se mu podařil zajistit i naprosto 
unikátní originál Wolfgangem ručně psané 
partitury, která byla nově objevena v hudeb-
ním archivu města Brna. A nebyly to jen 
výstavy. Aktivně se podílel na hudebních 
matiné v kapli židlochovického zámku, 
čímž se tato část areálu dostala do povědo-
mí lidí jako prostor s vynikající akustikou, 
který do té doby bohužel sloužil jako chla-
dírna ulovené zvěře.

To vše pramenilo z podstaty jeho letory, 
která nás nepřestávala ubezpečovat o tom, 
že všechno na tomto světě je možné a lehce 
zvládnutelné, budeme-li se i na ty největší 

problémy dívat s nadhledem a dobrou nála-
dou. 

Nemohu nevzpomenout jeho spolupráce 
s JUDr. Miloslavem Jurákem, s nímž praco-
val na seriálu o Židlochovicích, který uvá-
děla kabelová televize a který dodnes slouží 
jako motivační podklad pro další pátrání 
v naší minulosti.

Další významnou událostí bylo čtení 
z povídek Milana Lvovského. V obou pří-
padech se jednalo o kultivované mluvené 
slovo, kterým vždy dokázal potěšit milov-
níky našeho krásného jazyka. Myslím, že 
všechny zmíněné aktivity dokonale vysti-
hují šíři jeho všestrannosti a talentu.

Naše setkávání, ať už ta intenzivnější při 
zkouškách a představeních, či ta kratší ve 
vzácných okamžicích soukromých, byla 
vždy plna dobré nálady a vzájemné úcty. 

Milane, chybíš nám nyní a budeš nám 
chybět i ve všech dnech budoucích. Čest 
Tvé památce.



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Náměstí z pohledu od radnice (60. léta 20. st.) / zdroj: archiv města 

Stejný pohled na náměstí (duben 2017) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Kathryn Stockett: Černobílý svět

Společenský román nám dává nahlédnout do života Američanů 
60. let 20. století, do doby rasové diskriminace. Ukazuje, že moudrost 
není výsadou vzdělaných, bohatých či mocných. Obyčejná lidskost 
je moudrostí pramenící ze životních zkušeností a osobní statečnosti 
prostých lidí.

Nové knihy

Naučná literatura
WALTHER – Anglická 
gramatika: rychlostí blesku, 
WINTEROVÁ – Vaříme 
podle Herbáře 5, FORMÁ-
NEK – Hnízda pěvců České 
republiky

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
MILER – Hledej Krtka, Hle-
dej Krtka na cestách

Pohádky
COLIN – Pohádkové pohro-
my!: Červená karkulka, 
Pohádkové pohromy!: Kocour 
v botách

Pohádkové příběhy
PACOVSKÁ – Slávek a 
kouzelný meč, POSPÍŠILOVÁ 
– Zimní škola v přírodě, Do 
třetice, WALLIAMS: V naší 
škole je had!

Detektivní příběhy
SMOLÍKOVÁ – Tajná dvojka 
A+B: Zbloudilá střela

Fantasy romány
PIKE – Křídla, Kouzlení, 
Iluze, Osud, BOGH ANDER-
SEN – Válka o pekelný trůn 
2: Kostka smrti, BLACK 
– Magisterium 4: Stříbrná 
maska

Dívčí romány
HAN – Oheň a plamen 

Komiksy
Poklad dobrodružných příbě-
hů, BAŽANT – Sám v muzeu 
a výpravy strojem času

Naučná literatura
LEACH – Gumičkování, 
STEPANOVA – Pohoštění s 
fantazií a vtipem nejen pro 
děti, BEDŘICH – Po stopách 
baroka v Čechách 1648–1740

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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VÝSTAVY:
11. 1. – 1. 3. | MONGOLSKO
Výstava fotogra7 í Jiřího Šmehlíka. Výstava potrvá do 1. března.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

AKCE:
2. 2., 10:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
pořádá: Jednota Orel Židlochovice 
místo: Orlovna Židlochovice

3. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje DREAMS.
pořádá: Hasiči Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: v předprodeji 120 Kč na místě 150 Kč

6. 2., 9:00 | HERNÍ DOPOLEDNE
pořádá: Městská knihovna Židlochovice
místo: Městská knihovna Židlochovice 

14. 2., 15:30 | NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
pořádá: Dětský pěvecký sbor Židlochovice 
místo: Robertova vila 

16. 2., 20:00 | PLES GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE
K tanci a poslechu hraje FANTAZIE.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

17. 2., 10:00 | DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
pořádá: Pohostinství Milton
místo: Pohostinství Milton

18. 2., 14:30 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
pořádá: Sdružení Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 70 Kč

21. 2., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ 2. 
pořádá: Městské kulturní středisko
přednáší: Aleš Svoboda
místo: sklepení pod radnicí

22., 23. 2., 18:00 | 24. 2., 16:00 | SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ 
pořádá: Divadelní odbor Sokola Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

24. 2., 13:00 | TURNAJ V MARIÁŠI
pořádá: Pohostinství Milton
místo: Pohostinství Milton

24. 2., 20:00 | OLDIES PARTY
pořádá: Pohostinství Milton
místo: Pohostinství Milton

Kulturní a sportovní akce v únoru 2018

28. 2., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá: starosta města Židlochovice
místo: restaurace Za komínem

PŘIPRAVUJEME:
3. 3., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje skupina Merlin.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům 
vstupné: předprodeji na Infocentru od 1. 2., cena 150 Kč 

10. 3., 9:00 | VÝSTAVA VÍN
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 200 Kč

15. 3., 16:00 | JARNÍ AROMATERAPIE 
pořádá: MC Robátko
místo: Robertova vila
vstupné: 600 Kč

pozvánka

Domácí utkání oddílu basketbalu
T.J. Sokola Židlochovice v sezóně 2017/2018

14. 2. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Sok Šlapanice C

7. 3. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice MIMSA Wolves

21. 3. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Aniston Tišnov

Místo konání: sokolovna Židlochovice
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V minulém čísle Zpravodaje byl chybně uveden 
popis fotogra[ í v pravidelné rubrice

Židlochovice včera a dnes.

Správné údaje jsou následující:

Černobílá fotogra[ e:
Povodeň 11. 3. 1941 – Voda u Šormovy kovárny č. p. 
440. Pod vodou je sklad uhlí a dřeva Jakuba Rýlicha. 

(foto: archiv města)

Barevná fotogra[ e:
Stejné místo v současnosti. (červenec 2017)

Městský rozhlas Židlochovice

Pokud jste některý den neslyšeli hlášení městského rozhlasu,
můžete se k hlášeným informacím dostat i přes internet.

Na stránkách města v sekci Občan naleznete hlášení měst-
ského rozhlasu z celého týdne.

Jestliže vám unikla informace z jiného týdne,
lze ji dohledat v archivu rozhlasu,

který je rovněž na webu města ve stejné sekci.



ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi dům k trvalému bydlení – Židlochovice 
a okolí, směr Brno.  Tel. :  736 123 995
Koupíme byt. Židlochovice, Rajhrad nebo Modřice.
Tel.: 732 434 910

<

<
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FOTÍTE RÁDI?
Máte doma v šuplíku fotogra[ e

zachycující různá zákoutí
Židlochovic a přírody kolem?

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

BABSKÉ HODY 2018

Oznamujeme všem ženám, že v sobotu 9. červ-
na 2018 se uskuteční již IV. ročník

BABSKÝCH HODŮ
v Židlochovicích.

Která z vás má zájem se akce zúčastnit
a pobavit se s námi, ať se dostaví

ve středu 14. února 2018 v 18.30 hodin
do vestibulu sokolovny (vchod zadem).

Těšíme se na nové tváře.



Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydává město Židlochovice. Tisk povolen Ministerstvem 
kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědná redaktorka: Milena Moudrá, milena.moudra@zidlochovice.cz. Gra7 cká úprava, inzerce: 
Martina Máca, martina.maca@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1700 ks.  Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je neprodejný a je bez-
platně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 2. 2. 2018, Židlochovice. Foto na obálce: Milena Moudrá. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.
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Královské trio s koledou / foto: M. Moudrá

Vánoční besídka ZUŠ v Robertově vile / foto: D. Bradová

Svátek Tří králů v kostele / foto: S. Sommerová

Koledníci Tříkrálové sbírky / foto: P. Ustohal

Bobová dráha dětí z Výhonku / foto: archiv Výhonku

Děti hrají hru o narození Ježíška / foto: S. Sommerová

Závěr plesu města se servisem restaurace Za komínem / foto: M. Moudrá

Z vernisáže fotogra> í J. Šmehlíka / foto: L. Betášová


