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1. – 31.5. VÝSTAVAVÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ ŽIDLOCHOVICE

6.5., 16.00 OSLAVADNE MATEK – vernisáž výstavy s kulturním programem

6.5., 18.00 KONCERT ZUŠ ŽIDLOCHOVICE

6.5., 19.00 SLOVANSKÉ NEBE - úsměvná hra ze Slovanské mytologie
7.5., 19.00
8.5., 17.00

13.5., 15.00 VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK - na besedě s důchodci

13. 5., 17.00 BESEDASALERGOLOŽKOU

14.5., 18.00 Cyklus POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Pálava,Auxerrois a Kerner

15.5., 14.30 VÝPRAVANAPAINTBALL

20.5., 16.00 7. ROČNÍKATLETIKY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

22.5., 14.00 TENISOVÝ TURNAJ ŽIDLOCHOVICE x GBELY – v rámci přeshraniční spolupráce

22.5., 8.00 KOLEM ŘEKY JIHLAVY NATEMPLŠTEJN

22.5., 15.00 VÝSTUP NAMOUNT EVEREST

místo: Městský kulturní klub
pořádá: ZŠ Židlochovice, www.zszidlochovice.cz

místo:

místo: Městský kulturní klub
pořádá: ZŠ Židlochovice, www.zszidlochovice.cz

místo: zámecká kaple
pořádá: ZUŠ Židlochovice, www.zuszidlochovice.cz

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Divadelní ochotnický soubor TJ Sokol Židlochovice

místo:

místo: Městský kulturní klub
pořádá: MŠ, SPOZ Židlochovice, www.mszidlochovice.cz

místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

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

místo: Ořechov
pořádá: Orel jednota Židlochovice, www.orelzidlochovice.cz

místo: mateřská škola
pořádá: SR při MŠ Židlochovice, www.mszidlochovice.cz

místo: mesto Gbely
pořádá: město Židlochovice

místo: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

Akce určena především pro tatínky s dětmi.
místo: sraz u RTIC Židlochovice
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

11.5. – 15.6. PRCHAVÉ OKAMŽIKY - fotografická výstava Hany Kratochvílové Pulcové

11.5., 17.00 PRCHAVÉ OKAMŽIKY - vernisáž fotografické výstavy H. Kratochvílové Pulcové

Malá galerie RTIC

Malá galerie RTIC

27.5., 9.00 TENISOVÝ TURNAJ - čtyřhra

30.5. Provedení kantáty Bohuslava Martinů “OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK”

místo: sokolovna
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: Vysočina - lesní areál u studánky Barborka a Vitulka
pořádá: ŽDS Skřivánek Židlochovice, www.skrivanci.com

KULTURA - KVĚTEN 2010



Skvělý úspěch židlochovického
badmintonu

Sokolský badminton (zejména mládežnický) patří bezesporu mezi
nejlúspěšnější sporty ve městě. Naši junioři a žáci pravidelně obsazují
přední místa na „národních“ turnajích, kde se sjíždějí nejlepší mladí
badmintonisté z celé republiky.
O víkendu 17. a 18. dubna 2010 se konaly dva prestižní celorepublikové
turnaje. Závěrečným turnajem mladších žáků do 13 let bylo mistrovství ČR
v Benátkách nad Jizerou. Junioři do 19 let se utkali naposledy v této sezóně
na národním turnaji v severočeském Liberci.

V kategorii mladších žáků a žákyň nás
reprezentovali Monika Světničková, Veronika
Srncová, Iva Nechvátalová a Zbyněk Palášek, v
juniorech do bojů zasáhli Ondra Král a Michal
Světnička. A opět bylo na obou sportovních
podnicích slyšet o našich badmintonistech. Na
MČR kategorie mladších žákyň se o největší
úspěch postarala Monika Světničková ziskem
stříbrné medaile ve čtyřhře a bronzové medaile
ve dvouhře dívek. Pro Moniku to byla již druhá a
třetí medaile z Mistrovství ČR (loni vybojovala
bronzovou ve smíšené čtyřhře). I tak vynikající
výsledek bude mít Monika ještě šanci vylepšit v
příštím roce, kdy bude v kategorii mladších žákyň
konč i t. Monika letos nastupovala na
badmintonové kurty s handicapem - teprve ve

čtvrtek před turnajem jí byla sundána sádra z naštípnuté levé ruky a do
bojů nastupovala s ortézou. Skvělý výsledek Moniko a jen tak dál!. V
kategorii mladších žáků se neztratil ani Zbyněk Palášek, který ve dvouhře

Monika Světničková

Ondřej Král a Michal Světnička třetí ve dvouhře

www.sokol-zidlochovice.cz

chlapců obsadil celkově výborné 5. až 8. místo (stejné umístění obsadil i ve
čtyřhře).
Na druhém zmiňovaném turnaji v Liberci se blýskli oba naši junioři. Ondra
Král potvrdil postavení v české badmintonové špičce a na svém posledním
juniorském turnaji v kariéře si
to jaksepatří užil. Získal hned
tři cenné kovy. Ke dvěma
zlatým ve čtyřhře a smíšené
čtyřhře přidal bronz ve
dvouhře, kdy jen těsně ve
třech setech podlehl v
semifinále Josefu Richtrovi z
Benátek nad Jizerou. Pozadu
nezůstal ani mladší z juniorů
Michal Světnička (hraje teprve
prvním rokem v nižší věkové
kategorii do 17 let) a
vybojoval dvě skvělá třetí
místa ve dvouhře (jedno z
n e j vě t š í c h p ře k va p e n í
turnaje, když ve čtvrtfinále porazil druhého nasazeného hráče) a čtyřhře
juniorů (porazil opět nasazené dvojky z Benátek nad Jizerou). A to má
Michal v kategorii do 17 let největší turnaj ještě před sebou. Začátkem
května se v Hradci Králové uskuteční mistrovství juniorů do 17 let. Bravo
hoši!
Celkem tedy naši mladí badmintonisté získali o tomto víkendu sedm medailí
a právem se zařadili mezi nejúspěšnější účastníky obou turnajů. Popřejme
našim mladým hráčům mnoho úspěchů v dalších sezónách a
židlochovickému badmintonu hodně nových talentů, kteří budou mít chuť
bojovat o přední místa na turnajích po vzoru svých starších spoluhráčů a
kamarádů.

Ing. Karel Král, Vlastimil Helma

Závodníci AWC Sokol Židlochovice se na
Slovensku neztratili

V sobotu 27.3.2010 se konala ve slovenském Senci významná mezinárodní
soutěž Senecká ruka. Soutěže se zúčastnilo 109 závodníků z 6 zemí, mezi
nimi několik úřadujících Mistrů Evropy a světa.
Za AWC Sokol Židlochovice nás reprezentovalo 7 závodníků. Na medailové
pozice se probojovali Radek Klein v ktg. Junioři nad 75kg, který podlehl
pouze o 50kg těžšímu maďarskému závodníkovi a obsadil na levou ruku 2.
místo a na pravou ruku v téže kategorii 5. příčku, a v ktg. Juniorky nad 55kg
vybojovala Šárka Dařilková dvě stříbrné medaile. Další úspěšná umístění
přidali Matěj Svoboda v ktg. Muži do 75kg, kde získal na levou ruku
nepopulární bramborovou medaili a na pravou ruku obsadil 6. příčku, a
Michael Svoboda v ktg. Muži do 65kg, který si vybojoval na levou ruku 5.
místo.
Letošní sezóna je pro naše závodníky již pomalu u konce, v dubnu a květnu
nás čeká pouze Mistrovství republiky juniorů a Mistrovství republiky
dospělých. Na tyto šampionáty jsme získali celkem 27 nominací. Na
žebříčku klubů získal během soutěžní sezóny náš oddíl nejvyšší počet bodů
a nastupuje tak na Mistrovství republiky klubů, které se bude konat v
dubnu, jako největší favorit.

Šárka Kleinová, vedoucí klubu

Tři tituly juniorský Mistr ČR pro AWC Sokol
Židlochovice

V sobotu 10.4.2010 se konalo v Podivíně Mistrovství juniorů v
armwrestlingu. Této nejvyšší národní
soutěže pro juniory do 18 let se
zúčastnili za náš oddíl pouze dva
závodníci, kteří získali celkem 3
mistrovské tituly.
První titul získala v kategorii Juniorky do
55 kg Šárka Dařílková, která porazila na
pravou ruku ve finále závodnici z Milovic
a vybojovala si tak členství v českém
reprezentačním týmu. Na levou ruku
obsadila tato sedmnáctiletá závodnice

druhé místo.
Krásně zakončil svoji juniorskou kariéru
Radek Klein, který získal 2 tituly
juniorský Mistr ČR v kategorii Junioři nad
75kg. Tato váhová kategorii patří
tradičně k těm nejtěžším a Radek se
svými 78kg dokázal v obou finále zvrátit
situaci, když jak na levou tak na pravou
ruku porazil dvakrát svého protivníka (na
pravou ruku o 40kg těžšího závodníka z
Prahy a na levou ruku o 20kg těžšího
závodníka z Podivína). Radek se tak stal také členem reprezentačního týmu
a bude nás reprezentovat v červnu na ME v Moskvě.
V tentýž den se konalo i Mistrovství klubů, kde AWC Sokol Židlochovice

obsadil krásnou bronzovou příčku.
Letošní sezóna již pro juniory skončila, čeká je nyní trénink a příprava na
další sezónu 2010/2011. Dospělí členové AWC Sokol Židlochovice nás
budou reprezentovat v květnu na MČR dospělých a doufáme, že se sbírka
titulů ještě rozšíří.

Šárka Kleinová, vedoucí klubu

Valná Hromada TJ Sokol Židlochovice

Ve čtvrtek 18. března 2010 se uskutečnila v kulturním sále sokolovny
volební valná hromada T.J. Sokol Židlochovice. Přibližně 80 členům jednoty
byly předneseny zprávy a prezentace o činnosti v uplynulém roce 2009. V
závěru proběhla volba nového výboru jednoty. Ten bude mít následující
složení: Ing. Josef Kratochvíl (starosta), Vlastimil Helma (místostarosta),
Ing. Bronislav Svoboda (jednatel), Marie Kahounová (hospodářka), Ing.
Oldřich Kahoun (vzdělavatel), Ing. Tomáš Kratochvíl (náčelník), Jarmila
Krejčí (náčelnice), Lenka Betášová (zástupkyně náčelnice), Milan Košar
(basketbal), Ing. Jakub Kratochvíl (florbal), Šárka Kleinová (armwresling),
Antonín Houdek (divadlo), Milena Moudrá (kultura).
Součástí programu bylo i vyhlášení nejlepších sportovců jednoty za
uplynulý rok, za badminton Veronika Srncová, Monika Světničková, Jan
Srnec, Michal Světnička a Ondřej Král, za armwresling Jan Tesař, Matěj
Svoboda a Radek Klein, za basketbal Jan Moravec a Tomáš Ivičič.
Starosta Josef Kratochvíl poděkoval sestře Vlaďce Kouřilové za obětavé
vedení cvičení žen a opožděně ji pogratuloval k významnému životnímu
jubileu. K 70. narozeninám poblahopřál také bratru Milanovi Košarovi.

Divadelní soubor TJ Sokol Židlochovice

Masarykově kulturním domě

Vás zve
na úsměvnou hru ze slovanské mytologie

Režie: Lubomír Spáčil

Představení se uskuteční v
v Židlochovicích.

Vstupné 50 Kč.

SLOVANSKÉ NEBE

čtvrtek 6. 5. v 19.00 hodin
pátek 7. 5. v 19.00 hodin
sobota 8. 5. v 17.00 hodin

od Josefa Tomana

Šárka Dařílková (vlevo)

Radek Klein



VÝHON, TURISTICKÝ OKRUH S ROZHLEDNOU

Město Židlochovice uspělo v soutěži TOP INVEST 2009 - Soutěž o nejlepší
investiční záměr v roce 2009 s projektem "Výhon, turistický okruh s
rozhlednou". Soutěž je vyhlašovaná ministerstvem průmyslu a obchodu,
ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a
společností Veletrhy Brno. Náš projekt byl hodnotitelskou komisí v Praze
vybrán jako NEJLEPŠÍ INVESTICE ROKU 2009. Výsledky soutěže byly vyhlášeny
na Slavnostním večeru při příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno 13.
dubna 2010. Ocenění převzal z rukou prezidenta Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR starosta města Vlastimil Helma s ředitelkou Úřadu regionální
rady (ROP) Jihovýchod Martou Sargánkovou.
Náš projekt si tak připsal další významné ocenění kvality. Na podzim roku 2009
se umístil na druhém místě v soutěži TOP REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ, kterou
pořádal Úřad Regionální rady Jihovýchod.
Bohužel fakt, že je projekt oceňován odbornou veřejností ještě nezaručuje, že
se vyhne vandalismu a lidské blbosti. Při poslední kontrole rozhledny začátkem
dubna jsem ji shledal v dosti smutném stavu. Zřejmě omezení jedinci, kteří
nemají žádný kloudný cíl života se zde docela „vyřádili“: byla ulomena horní
tyč hromosvodu a spolu s tyčí geodetického bodu byla odhozena do mezí pod
rozhlednou, dále bylo ulomeno víko odpadkového koše a vyvráceny všechny
tyče s turistickým značením směrem do Židlochovic. Kamenná zídka pod
rozhlednou je postupně rozebírána již od svého postavení… Přesto, že je hned
u rozhledny odpadkový koš, každý týden nalézám v širokém okolí rozhledny velké množství odpadků. Je celkem pochopitelné, že převažují obaly od
výrobků značky KFC, McDonaldś, CocaCola – tedy symboly konzumního stylu života, který nemá s turistikou nic společného.
Nezbývá mi nic jiného, než být optimistou a věřit, že vymyslíme způsob, jak tomuto vandalismu a hulvátskému chování zamezit.
Zveme všechny slušné lidi na procházku naším turistickým okruhem s rozhlednou!

Ing. Martin Dratva, hlavní manažer projektu

Přání starosty jubilantům

I v letošním roce pokračuje starosta města v obnovené tradici – návštěvě židlochovických občanů, kteří oslavili významná výročí.

90. let oslavila začátkem února paní Natsa Šišková, kterou navštívil pan starosta spolu se členkou Sboru pro občanské záležitosti paní Jaroslavou
Chromkovou. Paní Šišková je bulharské národnosti a v České republice pobývá již od roku 1943.

O rok více – 91. let pak bylo příležitostí ke gratulaci paníAlbíně Steinbockové. Zde měl pan starosta možnost poblahopřát, předat kytici a malý dárek spolu
s předsedkyní SPOZu paní Karin Rejžkovou.

19. březen 2010 byl dnem 50. výročí svatby manželů Kleinových. Jejich zlatou svatbu si připomněl pan starosta spolu s paní Chromkovou.

27. dubna poblahopřál pan starosta spolu s paní Štyglicovou paní Marii Zitterbartové, která slaví 91. narozeniny.

Redakce zpravodaje se ke gratulacím rovněž připojuje a přeje všem zmíněným jen to nejlepší do dalších let.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Noc sAndersenem

V pátek 9. dubna 2010 se v Městské knihovně sešla druhá skupinka účastníků
Noci s Andersenem. Začali jsme společnou četbou z knihy Lichožrouti od
autora Pavla Šruta. Po společné četbě měly děti za úkol přečíst a správně
seřadit text pohádky Kocour v botách, což se jim povedlo. Dalším úkolem
bylo vyřešit animovaný, večerníčkový a pohádkový kvíz. Následovalo
vyrábění závěsných řetězů a malování obrázků barvami na sklo. Těmito
výrobky jsme si potom knihovnu vyzdobili. Po malém občerstvení přišly na
řadu další soutěže – skákání po jedné noze, házení na terč, poznávání
různých tvarů, skládání sirek a hádání hádanek. Po přečtení pohádky na
dobrou noc se děti uložily do spacáků a než usnuly, ještě si dlouho povídaly.
Ráno si po snídani sbalily spacáky a každý dostal na památku záložku do
knihy s vlastním jménem. Všichni jsme odcházeli spokojeni a plni zážitků.

Bohumila Pavková, knihovnice

Návštěva dětí z mateřské
školy

V měsíci dubnu navštívily městskou knihovnu
děti z Mateřské školy v Židlochovicích.
Paní knihovnice jim vysvětlila k čemu
knihovna slouží, jak mají správně zacházet s
knihami a přečetla jim pohádku.
Potom měli děti poznat nakreslené
pohádkové postavy a uhodnout hádanku.
Následovalo prohlížení knížek v dětském
oddělení knihovny.

Bohumila Pavková, knihovnice

Family Point-místo pro rodinu

Hlavním cílem projektu Famil Point je zkvalitňování životních podmínek
rodin ve městě. Cílem zřizování Family Pointů na úřadech či veřejně
přístupných místech je podpora vytvoření prostředí přátelského rodině.
Konkrétním cílem projektu je vytvoření míst, které nabídnou informace
související s fungováním rodiny v průběhu jejího vývoje. Součástí projektu
je vytvoření prostoru pro přebalení a nakojení dítěte.
Family Point byl zřízen z dotace JMK v prostorách městské knihovny. K
naplnění účelu Family Pointu byl zakoupen přebalovací pult pro děti, židle
pro maminky vhodné pro kojení, dětská židle na krmení, mikrovlnná trouba
pro ohřev dětských jídel, byl zařízen dětský koutek (stolek, židličky, hrací
koberec, stavebnice, pastelky, knihy) pro klidovou odpočinkovou činnost
starších sourozenců během péče matky od kojence. Realizace projektu je
plně financována z dotace JMK ve výši 20.000 Kč.
Koutek je možno využívat v půjčovní době knihovny (pondělí, středa, pátek
od 8.00-11.00, 13.00-17.30). V příjemném a klidném prostředí knihovny
mají rodiče možnost zaopatřit své děti. Informace pro rodiny nabízí

knihovna např. v podobě bezplatného internetu či nabídky knihovního
fondu, který obsahuje literaturu či časopisy věnované dětem i rodičům.

Nejspolehlivějším zdrojem životní spokojenosti jednotlivce a prosperity
obce je funkční rodina. Stabilita současných rodin je oslabována zvýšenými
společenskými nároky na výkon jednotlivce i celé rodiny. Zřízení služby
Family Point je konkrétním opatřením ke zlepšení životních podmínek rodin
v obci.
• Služba Family Point chrání důstojnost a lidská práva uživatelů služby. Je

poskytována všem se stejným úsilím a bez jakékoliv formy záměrné
diskriminace.

• Služba Family Point respektuje jedinečnost člověka bez ohledu na jeho
původ, rodinné zázemí, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk,
zdravotní stav,ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

• Služba Family Point garantuje přístup dotčených pracovníků k
návštěvníkům Family Pointu a vstřícnost k potřebám dětí.

Etické principy služby Family Point

Mgr. Martina Bartáková, vedoucí OŠKCR
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Základní škola Židlochovice Vás srdečně zve na

DEN MATEK
kdy:
kde:

vystoupení žáků 1. - 3. tř. a školní družiny
vystoupení žáků 4. - 5. tř. a tanečního kroužku

- zahájenívýstavyvýtvarnýchprací žáků 1. stupně
- ochutnávka drobného občerstvení připravené

rodiči aškolní družinou

čtvrtek 6. května
Městský kulturní klub

16.00
17.00

Program:

Doprovodné akce:

Rekreační zařízení TURIST

Provozní doba bazénu: 9.00 - 21.00 hodin

v obci Pasohlávky (za obecním
úřadem), oznamuje občanům zahájení provozu

Bazén s přírodní termální mineralizovanou vodou je využíván
zejména k regeneraci a rekondici pohybového aparátu, na
který má příznivé účinky.

Více informací najdete na našich internetových stránkách
.

bazénu s
přírodní termální mineralizovanou vodou

www.rzturist.cz

.

+420 547 426 024
infocentrum@zidlochovice.cz
http://www.zidlochovicko.cz

PÁLAVA, AUXERROIS a KERNER

vstupné 50 Kč

CYKLUS

POVÍDÁNÍ O VÍNĚ“
POD ZÁŠTITOU VINAŘSTVÍ FLAJŠINGER“

14. května 2010, 18.00 hodin
VINOTÉKA RTIC

Masarykova 100, Židlochovice

Paintball

Ořechov u Brna
Sobota: 15.5.2010, 14.30 hod

Přihlášky a informace na tel. 605 50 38 37

Dodržujte prosím hodinu srazu  v úvodu proběhne

zaškolení „střelců“.

Pro všechny vášnivé střelce starší 18ti let

Sraz účastníků v 14.15 v ARMY PARKU—Ořechov u Brna

Cena 590,— Kč

možnost dokoupení další munice — 1 ks á 1,50 Kč

S sebou: pohodlnou sportovní obuv

www.paintballbrno.cz

290,— Kč/zapůjčení výzbroje a výstroje

300,— Kč/ za 200 ks kuliček - nábojů

STROM ROKU
REGION ŽIDLOCHOVICKO 2010

Hlasování probíhá do 22. května 2010Hlasujte pro Váš strom - .
Všechny navržené stromy jednotlivých obcí budou po celou dobu
hlasování vyvěšeny v elektronické podobě na stránkách
http://www.zidlochovicko.cz. Zde můžete svému kandidátovi přidělit
svůj hlas.
Hlasovat můžete také písemně na adresu MěÚ Židlochovice,
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, obálku prosím označte heslem
STROM ROKU.
Vítěz ankety, který vzejde z navržených kandidátů všech 24 územních
samosprávních celků židlochovického regionu (Blučina, Bratčice,
Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka,
Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad,
Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice,
Žabčice, Žatčany, Židlochovice), bude nominován do celostátního
kola.
Odměnou pro vítězný strom v celostátním kole je odborné
dendrologické ošetření. V případě, že je strom zdravý, je náhradní
odměnou pro danou lokalitu výsadba nových mladých stromků.

Ing. Kateřina Večeřová

Anketu najdete na stránkách

http://www.zidlochovicko.cz/reionalni-tic

TENISOVÝ TURNAJ ŽIDLOCHOVICE x GBELY
v rámci přeshraniční spolupráce

kde: mesto Gbely
kdy: 22. května 2010
v kolik: 14.00 hodin
přihlášky: krizova@ zidlochovice.cz


