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V první polovině roku 2009 proběhne realizace akce „Výhon, turistický okruh s rozhlednou“.
Akce je tvořena třemi projekty:

Stavba rozhledny s názvem „Akátová věž Výhon“
Vybudování parku kolem zvonice v Židlochovicích
Vybudování mobiliáře a informačního systému turistického okruhu

Nápad postavit na vrcholu Výhonu rozhlednu se zrodil v hlavách příznivců turistiky a přírody
někdy kolem roku 2004. Realizace nápadu se chopilo město Židlochovice s cílem zvýšit
přitažlivost a turistickou atraktivnost krajiny Výhonu. V roce 2006 byla vypsána
architektonická soutěž, které se zúčastnilo 6 architektů. Ti předložili celkem 15 variantních
návrhů řešení. Vítězný návrh a následný projekt vypracoval brněnský architekt ing. arch.
Pavel Jura. Při výběru návrhu řešení rozhledny byl kladen velký důraz na soulad stavby s
okolní krajinou a přírodou. Vlastní stavbu rozhledny provede firma Haal, s.r.o. z Brna.
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VÝHON, TURISTICKÝ OKRUH S ROZHLEDNOU

Přístupové cesty k rozhledně ze směru od Židlochovic tvoří
okruh, který bude vybaven turistickým mobiliářem a
informačním systémem. Tvůrcem mobiliáře a informačních
tabulí bude pan Josef Zahradník z Ivančic. Na vybudování
mobiliáře bude použit především místní materiál – akátové
dřevo a vápenec z Výhonu. Informační tabule budou
pojednávat o místních kulturních i přírodních
zajímavostech.
Akátová věž Výhon bude stavba s otevřenou vyhlídkou na
úrovni +14,5 m, výška vlastní stavby bude 15,7 m a výška
stavby včetně jímací tyče hromosvodu bude 17,7 m.
Kruhový půdorys o průměru 3,7 m bude tvořit třicet

nosných sloupů, které tvoří plášť stavby, nosnou konstrukci schodiště i celé stavby. Jako hlavní stavební materiál bude
použito akátové dřevo. K nejvyšší vyhlídce rozhledny bude třeba překonat 76 schodů, z toho 3 betonové, 61 dřevěných a 12
kovových. Rozhledna na kopci Výhon je navržená v jednoduché a snadno čitelné geometrické formě, s jasnou konstrukcí a
přirozeným materiálem. Akátová věž Výhon má díky tomu velký předpoklad stát se symbolem regionu, odolným vůči
povětrnostním vlivům i přicházejícím novým módním trendům.

Do turistického okruhu bude zařazen i prostor kolem zvonice. Bude vytvořen
park v prostoru kolem památkově chráněné gotické zvonice bývalého kostela o
celkové rozloze cca 1200 m . Bude provedeno zmodelování terénu, zřízení
štěrkopískových povrchů, výstavba zídek a schodišť z místního vápence,
rekonstrukce a doplnění výsadeb keřů, trvalek a vzrostlých stromů a doplnění a
rekonstrukce ploch parkových trávníků. Dále bude pořízen a osazen mobiliář z
akátového dřeva a kamene – informační tabule, lavice a odpadkové koše.
Projekt parku zpracoval Ing. Martin Dratva, realizaci provede firma Ing. Jiří
Vrbas – KVĚT z Blažovic.
Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají 2,65 mil. Kč. Realizace
celého projektu bude financována společně z rozpočtu města Židlochovice (7,5
%) a z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod - z fondů Evropské
unie (92,5 %). Rozhledna bude slavnostně otevřena v létě roku 2009.
Předpokládáme, že realizace akce přinese velký rozvoj šetrné turistiky v našem
městě a blízkém okolí.

město Židlochovice
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První jarní den v Židlochovicích proběhl ve znamení
Pan farář Jan Hodovský požehnal cisterně přímo na náměstí za přítomnosti velkého počtu

občanů.
Slavnostní obřad byl doplněn ukázkami činnosti složek integrovaného záchranného systém a celé náměstí tak bylo
zaplněno hasičskou a policejní technikou, od historické až po tu nejmodernější. Počasí opravdu přálo a tak sluníčko
přilákalo také spoustu dětí, pro které byl připraven velmi zajímavý doprovodný program.
Jménem města Židlochovice děkuji panu faráři Janu Hodovskému za provedení obřadu a zástupcům složek Integrovaného
záchranného systému za velmi zajímavé a poučné seznámení s některými ze svých činností – zástupcům Hasičského
záchranného sboru JMK, Policie ČR, Armády ČR a Městské policie Židlochovice. A zároveň patří velké poděkování všem
členům Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice, kteří zabezpečovali celou akci také organizačně.

Vlastimil Helma, starosta města Židlochovice

slavnostního požehnání automobilové hasičské cisterny Jednotky
sboru dobrovolných hasičů.

V sobotu 14.3.2009 se v 10.00 hod. v obřadní síni radnice v
Židlochovicích konalo slavnostní přivítání nových občánků našeho
města.
Ze 13 pozvaných se dostavilo 11 rodičů se svými dětmi, kterým
starosta města v krátké slavnostní řeči blahopřál k narození dětí a
popřál do života vše nejlepší. Na památku na tento slavnostní
okamžik věnoval starosta novorozeným dětem zlatý přívěsek.
Maminky starosta potěšil kytičkou.
V krátkém programu vystoupily děti z mateřské školy, o hudební
doprovod slavnostním obřadem se postaral pan Josef Streichl a
paní Jitka Kafková.
Fotografie rodičů s dětmi při podepisování do pamětní knihy města i
společnou fotografii pořídil fotograf, pan Pavel Vrba.

Lenka Tesařová, matrikářka

Vítání občánků

Den Integrovaného záchranného systému v Židlochovicích
V sobotu 21. března oslavili židlochovičtí hasiči, jak dobrovolní tak i profesionální, na místním náměstí v rámci akce
nazvané „Den IZS v Židlochovicích“ obdržení zcela nových zásahových cisteren na podvozcích IVECO a TATRA. Akce byla
pořádána pod záštitou Města Židlochovice a prezentovali se na ni svojí technikou a ukázkami činnosti složky Integrovaného
záchranného systému Jihomoravského kraje: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Policie ČR, Armáda ČR,
Městská policie Židlochovice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice.
V rámci doprovodného programu návštěvníci mohli shlédnout ukázky zásahu historické techniky předvedenou členy Sboru
dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna pomocí automobilové stříkačky Škoda 125 z roku 1927. Obě dvě nové cisterny
židlochovických hasičů se předvedly při ukázce součinnostního zásahu jednotek Hasičského záchranného sboru – stanice
Židlochovice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice při dopravní nehodě s vyproštěním zraněné osoby a
likvidací následného požáru jednoho z vozidel. Příslušníci Hasičského záchranného sboru požární stanice Lidická předvedli
ukázku sebezáchrany slaněním z automobilového žebříku a hašení požáru propan-butanové lahve za pomoci zařízení IFEX.
Příslušníci Odborného učiliště požární ochrany Brno předvedli hašení požáru jedlého tuku a následně zásah na hořící
automobil za pomoci vysokotlakého řezacího zařízení COBRA. Samozřejmostí dne IZS byla i statická ukázka historické i
nejmodernější hasičské techniky.
Policie České republiky se prezentovala svojí technikou a ukázkami činnosti policejních kynologů a jízdní policie. Městská
policie Židlochovice předvedla zařízení pro měření rychlosti. Vyvrcholením dne byla ukázka zásahu mladých
židlochovických hasičů na hořící automobil, papírový. Po celou dobu konání akce dokreslovala atmosféru dne dechová
hudba Moraváci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za předvedení své činnosti a členům SDH Židlochovice za zorganizování
akce.

Petr Svoboda, velitel JSDH Židlochovice



PŘEHLED KULTURNÍ, SPORTOVNÍCH A SPOLEČESKÝCH AKCÍ
- DUBEN 2009 -

4. – 17.4. MILOŠ WEIDENHÖFER - VÝSTAVAOBRAZŮ

dle počasí ŠKOLENÍ - ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN, VČETNĚ UKÁZKY V TERÉNU

3.4., 18.00 OCHUTNÁVKAAPREZENTACE - VINAŘSTVÍ ROZAŘÍN, MOUTNICE

4.4., 13.00 ARMWRESTLING: Mistrovství České republiky juniorů a žáků v armwrestlingu

12.4., 17.00 HOUSLOVÝ RECITÁL – LADAFEDOROVÁ

17.4., 18.00 CYKLUS POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Zweigeltrebe a Hibernal

18.4., 14.00 VÝPRAVANAPAINTBALL

19.4., 17.00 VELIKONOČNÍ KONCERT BRNĚNSKÉHO FILHARMONICÉHO SBORU

22.4., 10.00 "KOCOUREK MODROOČKO" – divadlo KRAPET

25.4., 8.00 60. VÝLET ŽIDLOCHOVSKÝCH TURISTŮ -

25.4., 17.00 GOSPELMASS – koncert PASQIL

26.4., 10.00 X. ROČNÍK BĚHU ZDRAVÍ se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou

29.4., 10.00 – 16.00 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

30.4., 18.00 OCHUTNÁVKA A PREZENTACE - VINAŘSTVÍ U SAMSONŮ, VELKÉ NĚMČICE

30.4., 17.00 PÁLENÍ ČARODĚJNIC

místo: Městský kulturní klub
Vernisáž se koná v sobotu 4.4.2009 v 17.00 hodin. Bude zahájena projevem Ing. R. Kojeckého.
Výstava bude přístupná v PO 6.4., ST 8.4., ST 15.4. a PÁ 17.4. vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

místo: sraz u radnice
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

místo: vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice
vstupné: 50 Kč

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

místo: zámek Židlochovice
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 100 Kč
předprodej: od 1.4.2009 na RTIC, Masarykova 100

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger

místo: Ořechov u Brna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 50 Kč

nejoblíbenější výlet z předchozích 59 výprav - anketa
odjezd: z autobusového nádraží
přihlášky: na podatelně MěÚ u pí Procházkové
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Miroslav Cvrk (604 290 303)

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: PASQIL
vstupné: 50 Kč

místo: u radnice na Nám. Míru
pořádá: Sdružení Židlochovice

místo: mateřská škola
Rodiče k zápisu přinesou svoje občanské průkazy a rodný list dítěte.

místo: vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice
vstupné: 50 Kč

místo: areál za Karlovou pekárnou
pořádá: SDH Židlochovice



Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída

KDY:

KDE:

vstupné:

doprava:

ODJEZD AUTOBUSU:

pRedprodej vstupenek:

27. kvEtna 2009, 19.00 hodin

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

240 Kc

50 KC

18.00 HODIN
ZIDLOCHOVICE - AUTOBUSOVÉ NÁDRAZÍ

do 15.4.2009 na RTIC, Masarykova 100
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+420 547 426 024
infocentrum@zidlochovice.cz
http://www.zidlochovicko.cz

ZWEIGELTREBE
a HIBERNAL

vstupné 50 Kc

CYKLUS

„POVÍDÁNÍ O VÍNE“
POD ZÁŠTITOU „VINARSTVÍ FLAJŠINGER“

17. dubna 2009, 18.00 hodin
VINOTÉKA RTIC

Masarykova 100, Židlochovice

HOUSLOVÝ RECITÁL

ZÁMEK ŽIDLOCHOVICE
12. DUBNA 2009, 17.00 HODIN

PROGRAM:

Pugnani Kreisler - Preludium Allegro

Giusepe Tartini - Dabluv trilek

Pablo de Sarasate -Andaluzska romance

Antonin Dvorak - Romance f-moll

Bedrich Smetana - Z domoviny

Jules Massenet - Meditace

Maurice Ravel - Koncertni rapsodie Tzigane

klavírní doprovod - LUCIE KAUCKÁ

LADA FEDOROVÁ

O C HUT N ÁVKA  A  P RE ZE N T AC E

VI N O T É KA R T I C
M as ary k ova 100 , Žid l oc hovic e

+4 2 0 54 7 4 2 6 02 4
i n f oc e n t r um @z id l oc hov i c e .cz
ht t p:/ /www.z id l oc hov i c k o.c z

VINARSTVÍ:

vstupné 50 Kc

30 . dub n a 20 09 , 18 .0 0 hod in
- U SAMOSONUO

- ROZARÍN
3. dub n a 20 09 , 18 .0 0 hod i n


