
Adventní Skřivánci v kostele Povýšení svatého Kříže
21. prosince, tedy na čtvrtou adventní neděli proběhl tradiční
koncert židlochovického dětského sboru Skřivánek. Koncert se
uskutečnil v místním kostele Povýšení Svatého Kříže. Tentokrát
se sborem jako host vystoupil Martino Hammerle Bortolotti,
zpěvák, jenž je našemu městu dobře známý z předešlých
recitálů, které zde uskutečnil.
Sváteční podvečer začal vystoupením přípravného sboru. Malí
Skřivánci ve žlutých stejnokrojích během několika úvodních
taktů navodili v kostele příjemnou vánoční atmosféru. Jejich
andělsky čisté unisono působilo samozřejmě a lehce. Celé
vystoupení přípravného sboru bylo pojato jako pásmo starých
českých koled. Sbormistryně Zdeňka Vrbová publiku předvedla
novou, rodící se pěveckou generaci a dokázala, že vývoj
souboru je kontinuální. Takový proces se ovšem neděje sám od
sebe, ale skrývá se za ním systematická práce, jak ze strany
pedagoga, tak ze strany žáka.
Vystoupení koncertní sboru, který nastoupil v již tradičně
rubínových stejnokrojích, otevřel svým pevným barytonem
Martino H. Bortolotti. Svůj vstup zahájil skladbou It’s
beginning to look a lot like Christmas, jejímž autorem je
Meredith Willson, který je znám především jako autor muzikálu
The music man.
Meditativní atmosféru navodil Skřivánek interpretací
chorálního kánonu Jubilate Deo. Ukázkou dokonalé souhry
dirigentky a sboru byla bezesporu Ave Maria od Franko-
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vlámského autora JakobaArcadelta. Sbor se sbormistryní byl v rámci
této skladby jako jedno tělo a jedna duše, reagoval na sebepatrnější
gesto dirigentky, a vytvořil tak dokonalý poslechový zážitek.
Dalším z vrcholů večera bylo provedení Lukášovi Mše k poctě Jana
Jakuba Ryby. Lukáš patří mezi vynikající české skladatele (zemřel v
roce 2007), jenž je širší veřejnosti spíše neznámý, což je škoda,
protože se řadí mezi autory, kteří svým dílem vytváří přirozený most
mezi tradicí a modernou. Sbor v této části koncertu mistrně dirigoval
Miloslav Buček. Skřivánek pod jeho vedením odhalil další ze svých
poloh. Přesné frázování a obrovský energický potenciál.
Sbormistryně Zdeňka Vrbová dokázala, že má jemný cit pro
dramaturgii a výstavbu koncertu. Sestavila rozmanitý program, v
němž se všechny jednotlivé složky vzájemně doplňovaly. Hlavní host
souboru, M. H. Bortolotti, přesvědčil o svých vynikajících pěveckých
kvalitách. Jeho vokál byl otevřený a nádherně znělý. Bortolottiho
intonační jistota a cit pro hudební výraz vyzněl jak v pasážích
sólových, tak ve skladbách společných. Mezi jím a sborem panovala
naprostá souhra. Adventní koncert doprovodila vkusným průvodním
slovem Magdalena Havlová. O klavírní doprovod se postarala Daniela
Velebová.
Na závěr zazněly tradiční české koledy. Ta nejznámější, Narodil se
Kristus Pán, jež má základ ve středověkých duchovních písních,
zněla již v podání všech, kteří na koncert přišli a vzniklo tak
přirozené a symbolické propojení mezi účinkujícími a publikem.

Tomáš Šenkyřík
RTIC Židlochovice, senkyrik@zidlochovice.cz

Doprava se nám letos zkomplikuje
Vážení občané, považuji za důležité seznámit Vás s
připravovanou rekonstrukcí komunikace II/425 v úseku od
Vojkovic (začátek obce ve směru od Brna) do Židlochovic
(konec města směrem na Nosislav). Tato rekonstrukce bude v
letošním roce značně komplikovat život občanů Židlochovic i
blízkého okolí.
Komunikace bude opravována po částech, místy bude
průjezdná s omezením. Provoz bude řízen světelnou signalizací
a některé úseky budou na čas uzavřeny úplně. Součástí je i
rekonstrukce mostu přes Svratku u Vojkovic, mostku přes
Farský potok v Židlochovicích a zejména výstavba nového
mostu přes Cézavu v Židlochovicích. I když se to na první pohled
nezdá, současný most je v havarijním stavu a tak nestačí pouhá
rekonstrukce. Most přes Cézavu bude zbourán a na stejném
místě bude postaven most nový. Nový most má být jednopólový
(bez vnitřních podpěr) o rozpětí 36,9 m a šířce 11,0 m. Je
navržen z ocelových nosníků se spřaženou železobetonovou
mostovkou. Spodní stavba se skládá ze dvou železobetonových
opěr založených na vrtaných pilotech. Objížďka pro místní
provoz povede přes provizorní mostek vedle stávajícího mostu
směrem ke garážím pod ulicí Masarykovou. Jeho příprava již
byla zahájena. Předpokládaná doba výstavby je do konce října
letošního roku. Tranzitní provoz bude ze Židlochovic odkloněn.
Práce na opravě mostu u Vojkovic budou zahájeny částečnou
uzavírkou v polovině února a od března do konce června bude
most uzavřen pro veškerý provoz a doprava bude odkloněna
objížďkou přes Hrušovany. Oprava mostku přes Farský potok
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bude prováděna s částečnou uzavírkou (semafory).
Investorem této velké stavby je Jihomoravský kraj prostřednictvím
Správy a údržby silnic JmK. Generálním dodavatelem celé stavby je
firma IMOS Brno a.s., nový most bude stavět firma FIRESTA- Fišer.
Tato rekonstrukce nám jistě přinese problémy, ale konečný efekt
bude stát za to.
O přesnějších termínech jednotlivých uzavírek a objížďkách Vás
budeme včas informovat.

V současnosti se město Židlochovice, tak jako celá řada dalších měst
a obcí, potýká s problémem likvidace starého papíru. Náklady na
jeho sběr (zejména dopravu) se zvyšují a hlavní odběratelé - papírny
snížily nákupní ceny tak, že výkup je ztrátový. Papír se začal
hromadit u kontejnerů na separovaný sběr. Tyto nyní kapacitně
nepostačují, přesto, že jsme je na některých místech posílili. Nyní
jednáme s firmou AVE CZ, která nám zajišťuje likvidaci komunálního
i separovaného odpadu o řešení vzniklého problému. Firma nám
zdarma zapůjčí další kontejnery na papír, které budou rozmístěny po
městě. Další možností by bylo dotovat výkup papíru na sběrném
dvoře v Židlochovicích. Vzhledem k tomu, že výkupna druhotných
surovin slouží i pro okolní obce považuje vedení města tuto možnost
jako nevhodnou (např.. v loňském roce byl objem vykoupeného
papíru 3x vyšší, než objem papíru vyvezeného z modrých
kontejnerů).
Žádáme občany o úsporné ukládání separovaného papíru do
kontejnerů.

Vlastimil Helma

Starý papír - co s ním?



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
– ÚNOR 2009 -

11.2., 9.00 Školení degustátorů

11. 2.,  18.00 Ochutnávka a prezentace vinařství Karel Válka – Nosislav

13.2., 20.00 10. společenský ples gymnázia

14.2., 14.00 Dětský maškarní ples

19.2., 15.00 Beseda s důchodci – maškarní besídka la 30. léta

20.2., 18.00 Povídání o víně:  Frankovka a Savilon

21.2., 20.00 Sokolské šibřinky "Z pohádky do pohádky"

21. - 28.2. Zimní pobyt pro děti - HORY 2OO9

21.2. Po 49. rovnoběžce do Jevišovic a okolí

místo: spolková budova ZO ČZS
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

místo:  RTIC Vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger
vstupné:  50 Kč + 50 Kč záloha na skleničku

hrají Panorama a Snails
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sdružení Židlochovice, město Židlochovice
vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma

místo: Městský kulturní klub
pořádá: SPOZ Židlochovice

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger
vstupné:  50 Kč + 50 Kč záloha na skleničku

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice
vstupné: 150 Kč, předprodej vstupenek na RTIC, Masarykova 100

místo: Čenkovice
pořádá: SDH Židlochovice, táborová skupina RENDY

odjezd: z autobusového nádraží
přihlášky: na podatelně MěÚ u pí Procházkové
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Miroslav Cvrk (604 290 303)

à

TJ SOKOL ŽIDLOCHOVICE zve všechny příznivce na tradiční

ŠIBŘINKY
Sokolské

Pro letošní rok byl vyhlášen ráz masek .“Z pohádky do pohádky”

K tanci a poslechu hraje skupina RAFFAEL

Předprodej vstupenek od 26. 1. 2009 v infocentru na radnici v Židlochovicích. Cena 150 Kč.

které se uskuteční v sobotu 21. února 2009 od 20 hodin v kulturním sále židlochovické sokolovny


