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SBOROVÝM FESTIVALŮM SE V ŽIDLOCHOVICÍCH DAŘÍ
Po třech letech se z podnětu Unie českých pěveckých sborů
uskutečnil v Židlochovicích v sobotu 17.října 2009 1. ročník
sborového festivalu“Zidlochovické zpívánky“. Garantem
festivalu se stal ŽDS Skřivánek se svoji dirigentkou Zdeňkou
Vrbovou. V sokolovně- Masarykově kulturním sále, se
postupně představily pozvané sbory: přípravný sbor
brněnské Kantilény s dirigentkou Ivetou Ptákovou, DPS
Slunko Třebíč s dirigentkou Helenou Noskovou, Primavera
Brno s dirigentkou Katarinou Mašlejovou a dva přípravné
sbory a koncertní sbor ‚ZDS Skřivánek s dirigentkou Zdeňkou
Vrbovou. Jako host vystoupil se svým programem smíšený
sbor Boni discipuli Brno (dobří žáci) s dirigentkou Karlou
Havelkovou.
Přítomní posluchači včetně zpěváků jednotlivých sborů
vyslechli v průběhu podvečera umělé skladby a úpravy
lidových písní našich předních skladatelů – P.Ebena,
Zd.Lukáše,B.Smetany,
A.Dvořáka,L.Janáčka, B.Martinů, M.Uherka, P.Řezníčka ad.
Každý účinkující sbor obohatil své vystoupení i skladbami
méně známých autorů. Zejména se prezentoval
populárními spirituály a písněmi daleké Afriky a Japonska,
kořeněné kytarami a bicími nástroji. Byli jsme svědky
zajímavých sborových kreací od těch nejmladších až po
dospělé zpěváky. I když festival nebyl hodnocen přizvanou

porotou, nejvíce vynikly dva sbory. Byla to Primavera Brno
a ŽDS Skřivánek Židlochovice. Oba pěvecké kolektivy
zaujaly zvoleným programem, promyšleným přednesem
skladeb zpívaných zpaměti, výbornou intonací a zvukovou
barevností. U obou sborů byly patrny koncertní a
mezinárodní zkušenosti.
Na závěr konstatujme : 1 ročník festivalu „Židlochovické
zpívánky“ byl úspěšný jak z hlediska společenského, tak
uměleckého. Festival poskytl velké množství konfrontací v
oblasti současného sborového zpěvu. Festival potvrdil již
známou pravdu, že žezlo sbormistrovského dirigování v
této věkové kategorii převzaly do svých rukou odborně
vzdělané a erudované ženy-dirigentky. Postrádali jsme
muže-sbormistry. Věřme, že úspěšný festival bude mít i své
následovníky. V současné i budoucí době se však neobejde
bez obětavých pořadatelů a donátorů-mecenášů. Každý
hudební festival bude závislý na četných sponzorech, kteří
mají vzácné pochopení pro tento druh umění.
Připomeňme, že na židlochovický festival přispěli – Sokol
Židlochovice-poskytnutí prostor Masarykova kulturního
sálu, ředitelství Gymnázia za uvolnění tříd pro sbory a dále
firmám Color-Foto Pavel Vrba, Smíšenka Petr Klvaň, Hortis
Ing.Petr Chocholáč a hlavnímu sponzorovi Karlova pekárna,
Ing. Karel Kraus.

Persefona je občanské sdružení poskytující odborné
sociální poradenství osobám starších 18 let, které jsou
obětí domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání.
Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří
snaží pomoci.

Tímto pojmem se označuje fyzické, psychické a sexuální
násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí, je
opakované a má vzrůstající tendenci. Zahrnuje veškeré
násilí, které probíhá za zdmi domova. Může směřovat nejen
k partnerům a manželům, ale i ke starým lidem, dětem a
zdravotně postiženým. Vyskytuje se v případech, kdy lze
konstatovat nerovnováhu moci.
Rádi bychom Vás upozornili, že naše poradna, která sídlí v
Městském kulturním klubu Židlochovice, Brněnská 705.,
bude poskytovat odborné sociální poradenství
i v následujícím roce, a to první pondělí v měsíci (4. ledna,
1. února, 1. března, 5. dubna) od 14 – 18 hod.
Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali
pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný
prostor pro Váš příběh.

Co je domácí násilí?

Po předchozí konzultaci je možné si domluvit i jiný termín a
to na mobilní lince 737 834 345 nebo na pevné lince 545 245
996 v pracovní dny v čase 9 – 17 hod.

Persefona o.s. Jiráskova 8, Brno 602 00
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v
rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti.“
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ZDRAVOTNÍ HANDICAP NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU...
Projekt Chopím se šance brněnské Ligy vozíčkářů podporuje
osoby se zdravotním postižením při hledání zaměstnání
v celém Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

• spolupráci při hledání nového pracovního místa a při
činnostech souvisejících s oslovováním potenciálních
zaměstnavatelů (sestavení životopisu a motivačního
dopisu, příprava na přijímací pohovor atd.);

• individuální konzultace a poradenství v místě bydliště;
• asistenci při nástupu do zaměstnání a v případě potřeby

i asistenci přímo na pracovišti;
• vzdělávací aktivity (počítačové kurzy pro začátečníky

i pokročilé, kurzy psaní všemi deseti, kurzy právního
minima a další).

Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma.

Individuální konzultace a poradenství Vám nabízíme přímo
v místě Vašeho bydliště či v pro Vás dostupné vzdálenosti. V
případě, že budete mít zájem navštěvovat vzdělávací kurz
a nemůžete se dopravit do místa jeho konání, je možné
využít naši speciální bezbariérovou dopravu, která Vás v
den konání kurzu dopraví zdarma na místo jeho konání a po
skončení zpět do místa Vašeho bydliště.

Lidem se zdravotním postižením nabízíme:

Aktuálně nabízený kurz:
KAMARÁDÍM S POČÍTAČEM
Hlavními tématy kurzu jsou kancelářské programy Word a
Excel, a především práce s Internetem (pracovní portály,
pokročilejší vyhledávání a práce s e-mailem). Podmínkou
účasti v kurzu jsou základní znalosti výše uvedených
programů. Úroveň znalostí účastníků bude ověřena na první
hodině.

25. 01. – 03. 03. 2010
Po, St, od 15.00 do 17.30 hod. (celkem 30

vyučovacích hodin)
Centrum celoživotního vzdělávání, Nádražní

20, Hustopeče u Brna
Kurz je zdarma. Bližší informace nejen o projektu
naleznete na www.ligavozic.cz v sekci „Práce, vzdělávání,
integrace“.
V případě zájmu o vzdělávací kurz či doplňující informace
neváhejte kontaktovat pracovníka projektu na níže
uvedených číslech.
Mgr. Radek Florián, tel.: 537 021 485/725 502 613,
e-mail: radek.florian@ligavozic.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Termín konání:
Frekvence kurzu:

Místo konání:

ZMĚNY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OD 1.1.2010

V roce 2009 získala městská knihovna finanční prostředky
z dotace ministerstva kultury - projekt VISK 3, na
zakoupení knihovnického systému Clavius a výpočetní
techniky.
Fond knihovny tvoří v současnosti cca 25 0000 svazků,
služeb využívá 650 čtenářů, počet návštěvníků za rok je
cca 10 tis., počet výpůjček za rok je 40 tis. Uživatelům
jsou poskytovány služby výpůjční, informační a přístup na
internet. Knihovna poskytuje služby ve dvou odděleních –
pro dospělé a mládež.
Během roku bylo ukončeno vkládání veškerých knih
a časopisů do elektronické databáze. Současně se
zpracováním knihovního fondu proběhla revize a rozsáhlá
aktualizace knihovního fondu.
Pro uživatele knihovny nastane velmi zásadní změna
zejména v možnosti dálkového vstupu do on-line katalogu
knihovny a svého uživatelského konta.
Rada města rozhodla o výši poplatků v městské knihovně
na rok 2010.

- mládež do 15 let 50 Kč
- dospělí 100 Kč

1. upomínka 20 Kč/dítě 40 Kč/dosp.
2. upomínka 50 Kč/dítě 100 Kč/dosp.
3. upomínka 150 Kč/dítě 150 Kč/dosp.

Mgr. Martina Bartáková, vedoucí OŠKCR

Registrační poplatky- hrazené ročně:

Sankční poplatky:

(dopis doporuč.)

Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovic srdečně zve na

k tanci a poslechu hraje hudební skupina

Židlochovice - Masarykův kulturní dům

vstupné 100 Kč, předprodej na RTIC, Masarykova 100

NA2FÁZE
15. ledna 2010, 20.00 hodin

autorská přehlídka módních návrhářů

tombola

---

---

II. HASI SKÝ PLESČ

Město Židlochovice Vás všechny srdečně zve na

k tanci a poslechu hraje taneční orchestr

Židlochovice, Masarykův kulturní dům - kulturní sál

občerstvení zajišťuje:

předprodej RTIC, Masarykova 100

IV. PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVIC

BREEZE BAND JIŘÍHO SUCHÉHO

pátek 22. ledna 2010, 20.00 hodin

taneční vystoupení, půlnoční překvapení

ROBERTOVA VILA CATTERING

vstupné 190 Kč,



PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
-LEDEN 2010-

leden TURNAJ VE VYBÍJENÉ - DĚTI

1.1. - 8.1. "20 LET ŽIVOTAVE SVOBODĚADEMOKRACII”

JESLIČKOVÁ POBOŽNOST

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

SOBOTNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

CYKLUS POVÍDÁNÍ O VÍNĚ:
TRAMÍN ČERVENÝ,ALIBERNET, NERONETARUBINET

II. HASIČSKÝ PLES

JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD

IV. PLES MĚSTAŽIDLOCHOVIC

POHLEDECKÝ KOPEC - PASECKÁ SKÁLA- KADOV

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU SKŘIVÁNEK

místo: sokolovna
pořádá: KSM RM Židlochovice

výstava k výročí Sametové revoluce
místo: Městský kulturní klub
pořádá: město Židlochovice

6.1.
místo: kostel
pořádá: MC Robátko Židlochovice,

9.1., 10.00
pořádá: ZŠ Židlochovice

9.1., 9.00
AE-bodyform, dance aerobik, powerjoga
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice, tel. 775 327 203

15.1., 18.00

místo: vinotéka RTIC
pořádá: vinotéka RTIC, tel.: 547 426 024, vinařství Flajšinger

15.1., 20.00
hraje taneční skupina NA2FÁZE
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: SDH Židlochovice, tel.: 604 290 410
vstupné: 100 Kč, předprodej na RTIC, Masarykova 100, tel.: 547 426 024

16.1., 5.00 (350 Kč za dopravu)
místo: Rakousko-Stuhleck - odjezd od gymnázia
pořádá: Orel jednota Židlochovice, přihlášky tel. 608 429 387

22.1., 20.00
hraje taneční orchestr BREEZE BAND JIŘÍHO SUCHÉHO
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice,

23.1.
místo: odjezd z autobusového nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

27.1., 13.00 - 17.00
místo: gymnázium
pořádá: Gymnázium Židlochovice,

27.1., 16.00 - 18.00
(pro děti od 5 let výše)
místo: Robertova vila
pořádá: ŽDS Skřivánek Židlochovice,

vstupné: 190 Kč, předprodej na RTIC, Masarykova 100, tel.: 547 426 024

www.mcrobatko.cz

www.zidlochovice.cz

www.gymnzidlo.cz

www.skrivanci.com


