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Nové prvky na hřišti u Robertovy vily / foto: Milena Moudrá

pokračování na straně 2 >>

Prudké oteplení vede k myš-
lenkám na koupání. A Vy si 
jistě, pane starosto, už zvy-
káte na stále častější dotazy 
na nefunkční koupaliště Oáza. 
Bude je letos někdo provozo-
vat? 

Situace kolem tohoto areálu se 
velmi rychle mění...

Za prvé je důležitý poznatek, 
že již nebudeme v budoucnu 
hovořit o „Oáze“, ale o „Kou-
pališti Židlochovice“. Původní 
nájemce již totiž na koupališti 
nepůsobí. Mnozí si určitě všim-
li, že v areálu panuje čilý ruch. 
Město činí všechno možné 
i nemožné, aby ještě letos uved-
lo koupaliště do provozuschop-
ného stavu. Cílem je vyzkoušet 

Jan Vitula: Mírné jaro je to tam a teplé léto je tu
pokud možno právě na této 
sezóně, zdali město zvládne 
areál provozovat bez výrazných 
ztrát. Je potřeba si uvědomit, že 
posledních víc jak dvacet let pro-
vozovaly areál různé soukromé 
subjekty. Z toho důvodu nemá-
me přesná čísla a představu, jak 
bude areál spravovaný městem 
ekonomicky náročný. Samozřej-
mě dokážeme odhadnout velmi 
hrubá čísla související s provo-
zem a nutnými investicemi, ale 
už hůře se nám odhadují poten-
ciální výnosy.

Koupaliště může fungovat 
i jako komerční zdroj ) nancí? 
Židlochovice na něm chtějí 
vydělávat?

Bylo by krásné, kdyby areál byl 
ziskový, ale je potřeba si říci na 
rovinu, že budeme rádi, pokud 
výnosy pokryjí alespoň většinu 
provozních nákladů. Tím máme 

na mysli platy zaměstnanců, 
náklady na energie a vodu. Co se 
týče investic do obnovy zařízení, 
jsme smíření s tím, že na ty areál 
nikdy nevydělá. Proto přemýšlí-
me i o dalších aktivitách, které 
by se daly v těchto prostorech 
uskutečnit. Je například možné 
areál využívat i na jednorázové 
akce, třeba den dětí...

Provoz areálu tedy plánujete 
více méně jako službu obča-
nům?

Všechno, co vedení města 
dělá, mělo by být především 
zamýšleno jako služba občanům 
města!

A to i v tomto případě, jakkoli 
je koupaliště poněkud speci2 cká 
záležitost. Je potřeba si uvědomit 
i širší souvislosti. Je neoddisku-
tovatelné, že měnící se klima 
přináší i nové nároky na veřej-
ný prostor. V letních měsících 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

se na jihu Evropy už dnes nedá 
přes den ve městech normálně 
existovat. A stává se docela běž-
ným jevem, že vysoké teploty 
mají vážné zdravotní dopady 
na populaci. Podle prognóz lze 
bohužel očekávat, že podobný 
posun nastane i u nás. Řešení 
takových otázek může být na 
úrovní soukromé (klimatizace, 
bazénky, zvlhčovače) nebo na 
úrovni veřejné. Zde se přímo 
nabízí využít areál židlochovic-
kého koupaliště pro nabídku 
celodenních aktivit. Tak aby 
lidé, kteří nemají možnost řešit 
přehřátí svých nemovitostí, měli 
alternativu. 

Takže koupaliště, dobrá. To 
pravděpodobně občané jen 
uvítají, vždyť v okolních ob-
cích bývají koupaliště přeplně-
ná. Pozemek je v bývalé „Oáze“ 

Děti oslaví svůj den na nových houpačkách

Začátkem května byly dokon-
čeny práce na rozšíření a zkvalit-
nění dětských hřišť u Robertovy 
vily a na Starci u zvonice.  Hřiště 
u vily bylo nově osazeno houpač-
kou pro nejmenší děti a skupino-
vou hnízdovou houpačkou. Dal-
ším novým prvkem v zahradě 
u vily je lanová průlezka „pavu-
čina“. Prvky jsou umístěny pod 
stávající vzrostlé stromy, takže 
pobyt na hřišti bude určitě pří-
jemný.

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hos-
podářství

pokračování na straně 4 >>
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Vážení spoluobčané,
předprázdninové setkání u šálku čaje se uskuteční ve středu 
22. června v 19:00 hodin v restauraci Za komínem. Těším se na 
setkání s Vámi. Ing. Jan Vitula, starosta

dost velký. Ptám se tedy: 
„Jenom koupaliště, v časech 
největších veder?“

I když areál Oázy přinášel 
doposud spíše problémy, mys-
lím, že po racionálním ucho-
pení celé věci může koupaliště 
představovat víceúčelový měst-
ský prostor, který má potenciál 
velmi přispět ke zvýšení kvality 
života v Židlochovicích. Ač to 
není na první pohled vidět, má 

areál i celou řadu výhod. Napří-
klad disponuje už nyní vzrostlou 
zelení, která v letních měsících 
příjemně stíní, a samozřejmě, jak 
říkáte, nelze pominout velkou 
rozlohu. Prostor určitě umožňu-
je pojmout velké množství lidí a 
otázky dalšího využití budou na 
pořadu dne hned po vyřešení 
provozních potíží koupaliště.

Ještě nám, pane starosto, řek-
něte, nakolik má být koupaliště 

lákadlem pro turisty a nakolik 
je plánováno pro místní obča-
ny. 

Zodpovědně mohu říci, že 
primárně se jedná o službu 
občanům našeho města a okol-

ních obcí. Pokud budou areál 
využívat i lidé z větší vzdálenos-
ti, může to být samozřejmě pří-
jemným 2 nančním bonusem, 
ale v žádném případě to není 
hlavní smysl této investice. 

 >> pokračování ze strany 1

Podél cesty nad cihelnou přibylo šestnáct ovocných stromů

Ve čtvrtek 28. dubna pro-
běhla zajímavá akce v lokalitě 
nad cihelnou na Výhoně. Měs-
to Židlochovice bylo osloveno 
Místní akční skupinou (MAS) 
Podbrněnsko s nabídkou, jestli 

se chce zúčastnit výsadbové akce 
ovocných stromů, na kterou by 
MAS přispěla částkou 20.000 Kč. 
Konkrétně se jedná o iniciativu 
„Milion ovocných stromů pro 
krajinu“. S nabídkou jsme samo-
zřejmě souhlasili a naplánovali 
jsme výsadbu 16 ovocných alejo-
vých stromů podél polní cesty na 
louce nad cihelnou. K výsadbě 
jsme přizvali maminky a děti ze 

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hos-
podářství

Pracovníci technické čety / foto: Milena Moudrá

Vítání občánků má v našem 
městě letitou tradici. Koná se 
zpravidla čtyřikrát do roka. 
V současné době na základě 
výzvy v našich médiích shro-
mažďujeme informace o tom, 
kdo se bude chtít této slavnosti 
zúčastnit. Bohužel dle zákona 
nelze rodiče pozvat přímo, ale je 
třeba, aby projevili svůj zájem a 
ohlásili se na matrice. Následně 

Vítání nových občánků Židlochovic do života

Ing. Jan Vitula
starosta města

vznikající lesní školky Výhonek. 
Pracovníci technické čety města 
společně s Výhonkem vysadili 
tradiční odrůdy třešní, mand-
loní, slivoní a hrušní. Výsadby 
se osobně účastnil i zástupce 
MAS Podbrněnsko, Mgr. Mar-
tin Braun. Spolu se stromy, které 
byly vysazeny v roce 2007, vzni-
ká na tomto dvouhektarovém 
pozemku typ kulturní krajiny, 

který býval pro Výhon tradič-
ní. Kromě ovocných stromů tu 
rostou i druhy původních neo-
vocných stromů. Časem máme 
v plánu výsadby doplnit infor-
mační tabulí či sedacími kmeny.

Děkuji všem, kteří se účastnili 
této hezké aktivity.

jsou pak se svými novorozenci 
přivítáni u nás na radnici.

V předchozích letech dostá-
valy děti jako památku na tento 
den zlatý přívěsek počátečního 
písmene svého jména. Letos se 
mou inspirací při volbě dárků 
stalo Finsko, kde všichni rodi-
če dostávají stejný balíček – a 
to krabici s kompletní výbavou 
pro miminko. Tu ve Finsku hra-
dí stát a všechny děti narozené 
v daném roce dostávají napros-
to stejnou. Každoročně se obsah 
krabice obmění a podle něj lze 

co jim usnadní start do této 
náročné etapy života.

Těším se na rodiče a jejich děti 
při dalším setkání na radnici.

Rodiče dětí narozených 
v měsíci únor – květen 2016, 
kteří by se rádi se svými dětmi  
slavnostního přivítání zúčast-
nili se musí přihlásit nejpoz-
ději do 8. června v kanceláři 
matriky, Nádražní 750, e-mail: 
tesarova@zidlochovice.cz. For-
mulář žádosti k pozvání na slav-
nostní přijetí naleznete na inter-
netových stránkách města.

tedy poznat, kdy se dítě naro-
dilo. Židlochovice samozřejmě 
nemají ambice státní systém 
Finska v plném rozsahu napo-
dobit, ale ve zmenšené verzi 
se od letošního roku mohou 
rodiče na balíček s potřeba-
mi pro miminko těšit i u nás. 
Obsah bude pro daný rok stej-
ný (s barevným rozdílem pro 
holčičku nebo chlapečka) a pře-
dáme jej na slavnostním přijetí 
nových občánků Židlochovic 
jejich rodičům. Doufám, že tak 
dáme mladým rodinám něco, 

Děti z Výhonku / foto: Milena Moudrá 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 22. dubna 2016 
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na akci 
„Denní stacionář a sociál-
ní bydlení, Židlochovice“ 
s uchazečem, který se umís-
til jako třetí v pořadí (G & G 
Building s. r. o., 28. října 
1584/281, 709 00 Ostrava-
Hulváky) z důvodu odstoupe-
ní uchazeče, který se umístil 
jako 1. v pořadí, a z důvodu 
neposkytnutí součinnosti 
uchazeče, který se umístil jako 
2. v pořadí.
že pořadatelem Židlochovic-
kých hodů 2016 bude organi-
zace T.J. Sokol Židlochovice.

RM 6. května 2016
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

zapůjčit sportovní areál, 
Nádražní 126, Židlochovice, 

<

<

<

Fotbalovému klubu Židlocho-
vice. Smlouvu o výpůjčce roz-
hodla uzavřít na dobu určitou 
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.
uzavřít smlouvu o výpůjč-
ce s FunRace z. s., Unkovice 
213, 664 63 Žabčice, zastou-
penou předsedou spolku 
Robertem Plchem, části par-
cely p. č. KN 558/5, o výmě-
ře 1500 m2, v Židlochovicích 
za účelem využití plochy pro 
potřeby modelářského spol-
ku, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce. Jedná 
se o část pozemku za areálem 
fotbalového hřiště již pro úče-
ly řízených modelů využíva-
nou.

RM souhlasí:
s přijetím dotace z rozpočtu 
JMK ve výši 46.000,– Kč na 
projekt Prevence kriminality 
ve městě Židlochovice.

RM jmenuje:
Bc. Martinu Golovou tajemní-
kem Bezpečnostní rady ORP 
Židlochovice a Krizového štá-
bu ORP Židlochovice.

<

<

<

ZM 11. května 2016 
Výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat byt. jednotku č. 358/8 
v domě č. p. 358, Coufalíkovo 
nám. v Židlochovicích, posta-
veném na pozemku p. č. 20, 
zapsanou na LV č. 2174 v KN 
pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na spo-
lečných částech domu ve výši 
11 537/68241, spoluvlastnický 
podíl na pozemku p. č. 20 ve 
výši 11 537/68241, oba podíly 
zapsané na LV č. 2175 v KN 
pro obec a k. ú. Židlochovice 
paní ... za cenu 1.556.000,- Kč. 
Kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsí-
ců ode dne podpisu kupní 
smlouvy. Rozhodnutí je plat-
né do 31. 8. 2016.

ZM schvaluje:
závěrečný účet roku 2015, a 
to bez výhrad, a auditorskou 
zprávu.

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Ve zkratce...

Setkání pletařek
Setkání židlochovických pletařek 

k 10. výročí činnosti proběhlo 27. dub-
na za účasti starosty města Ing. Jana 
Vituly, který všem poděkoval za jejich 
práci a ocenil velké množství naplete-
ných výrobků. Starosta osobně poho-
vořil s každou z pletařek, zvláště vel-
kou pozornost pak věnoval nejstarším 
z nich, paní Říhoškové, Říhové, Balca-
rové, Vlašicové a Helmové. Všem ple-
tařkám popřál hodně zdraví.

Jménem děvčat děkuji za toto pěkné 
setkání, na které budou dlouho vzpo-
mínat. Ocenily i pozornost pana Šeb-
ka, který zajistil odvoz autem a pana 
Gergela za pěkné fotogra5 e.

Marie Štyglicová
KPOZ

Český den proti rakovině
Ve středu 11. května proběhla 

v našem městě celostátní dobrovolná 
5 nanční sbírka organizovaná pod 
názvem Český den proti rakovině. 
Do pořádání akce se zapojilo místní 
gymnázium. Celkový výnos sbírky 
činí 23.434 Kč. Pořadatelé touto cestou 
děkují všem dárcům za vstřícný pří-
stup a dobrovolné 5 nanční dary.

Mgr. Helena Marková
Gymnázium Židlochovice

Karel IV. – 700 let 
je název výstavy, která připomíná 

výročí narození otce vlasti Karla IV. 
Probíhá v Malé galerii RTIC a je pří-
stupna denně od 9.00 do 17.00. Výsta-
vu připravil Židlochovický vlastivědný 
spolek ve spolupráci s Informačním 
centrem.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

První svaté přijímání 
V neděli 15. května proběhlo v kos-

tele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích 
první svaté přijímání. Děti z židlocho-
vické farnosti (11 chlapců a 11 dívek) 
se společně s rodiči na tento sváteční 
den připravovaly po celý rok pod vede-
ním otce Pawła Cebuli. Slavnostní den 
si užily v krásně vyzdobeném kostele 
v kruhu svých rodin. Na odpoledne je 
otec Paweł pozval na farní zahradu, 
kde jim předal malý dárek a nachystal 
pro ně opékání buřtů.

Ivana Flajšingerová

Chráněné  bydlení Nosislav
Zveme Vás na Slavnost k otevření 

chráněného bydlení Nosislav, v nedě-
li 26. června od 15 hodin. Hudební 
doprovodný program v podání cimbá-
lové muziky Pálinka.

Mgr. Lenka Svobodová, DiS.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Rada města a zastupitelstvo 
na svém květnovém zasedání 
schválilo ) nanční prostředky 
místním neziskovým organiza-
cím. Stejně jako v loňském roce 
jsme v rozpočtu vyčlenili část-
ku pro organizace hospodařící 
ve vlastních budovách, abychom 
pomohli k 2 nančnímu zhodno-
cení objektů, zejména v souvis-
losti se snižováním provozních 
nákladů.

O příspěvek se letos přihlásilo 
19 organizací, což je nárůst o tři 
žádosti oproti roku loňskému. 
Neziskové organizace dohro-
mady žádaly o 1.769.000 Kč. 
Konečná schválená částka činí 
celkem 1.125.000 Kč. Jak byly 
jednotlivým organizacím pení-
ze rozděleny, je možné vidět 
v tabulce.

Všem spolkům přeji do jejich 
bohulibé činnosti hodně síly, 
nadšeného odhodlání a spousty 
spokojených příznivců a náv-
štěvníků.

organizace schválená 
částka

schválená 
částka 

na investice

Fotbalový klub 25.000,– Kč

Skautské středisko Hrozen 35.000,– Kč

Kynologický klub 30.000,– Kč 50.000,– Kč

Mateřské centrum Robátko 50.000,– Kč

Myslivecký spolek 30.000,– Kč

Orel jednota 130.000,– Kč 150.000,– Kč

Sbor dobrovolných hasičů 130.000,– Kč

Sdružení Židlochovice, z. s. 45.000,– Kč

Školní atletický klub 15.000,– Kč

T.J. Sokol Židlochovice 150.000,– Kč 150.000,– Kč

Český zahrádkářský svaz 15.000,– Kč 50.000,– Kč

Římskokat. farnost 20.000,– Kč

Art ZUŠ, o. s. 5.000,– Kč

Táborová skupina Rendy 10.000,– Kč

Vlastivědný spolek, z. s. 10.000,– Kč

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých ČR 5.000,– Kč

FunRace, z. s. 5.000,– Kč

Výhonek, z. s. 15.000,– Kč

celkem 725.000,– Kč 400.000,– Kč

Město rozdělilo spolkům více než jeden milion korun
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Taktéž oblíbené hřiště na Starci 
se konečně dočkalo vylepšení. Ke 
stávající průlezce a posezení byla 
na základě doporučení komi-
se sportu přidána jednomístná 

 >> pokračování ze strany 1

Děti oslaví svůj den na nových houpačkách

Jsme malé město a tomu 
odpovídá náš rozpočet. Nové 
vedení radnice si od začátku 
svého působení uvědomuje, 
že pokud chceme něco oprav-
du zásadním způsobem změ-
nit, je potřeba se soustředit na 
přípravu kvalitních projektů 
a následné získání a čerpání 
dotací. Ihned po nástupu jsme 
proto začali pracovat na řadě 
námětů. 

Prvním výsledkem bylo zís-
kání prostředků na dostavbu 
školy ve výši 35 mil. korun. Další 
následovaly v rychlém tempu. 
Schválení první etapy zavádění 
třídění odpadu umožnilo rozjezd 
v našem regionu unikátního pro-

Město úspěšně získává dotace

Ing. Jan Vitula
starosta města

Hřiště na Starci / foto: Martin Dratva

houpačka, pískoviště a lavička. 
Všechny nové prvky na obou 
hřištích jsou vyrobeny z akátu, 
lze tedy předpokládat dlouhou 
životnost. Náklady na realizaci 
této akce byly cca 185.000 Kč, 

jektu na separaci v domácnos-
tech. Zájem občanů byl skutečně 
velký a i díky tomu jsou statistiky 
za prvních několik měsíců velmi 
dobré. Připravili jsme proto dru-
hou etapu a počátkem května byl 
i tento projekt za 5 mil. korun 
městu odsouhlasen. Můžeme se 
tak těšit na nové nádoby a hníz-
da pro ně. Realizace by měla dále 
snížit náklady na sběr odpadů a 
tím pádem udržet poplatky, kte-
ré město účtuje domácnostem, 
na rozumné úrovni. 

Rád bych na tomto mís-
tě poděkoval svým kolegům 
z městského úřadu. Neboť na 
tom, že se daří tyto prostřed-
ky získávat, mají zásluhu i oni 
a jejich schopnosti připravovat 
projekty v neuvěřitelných ter-
mínech. Názornou ukázkou je 
dotace na rekonstrukci budovy 

jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Nachystání podkladů 
včetně stavební dokumentace 
trvalo jen neuvěřitelných šest 
týdnů! I zde jsme uspěli a v létě 
tak může začít výstavba v ceně 
cca 10 mil. korun. Podporu zís-
kala i celá skupina drobnějších 
projektů (například v oblasti 
sociálních služeb), na jejichž 
vyjmenování zde bohužel není 
dost prostoru.

Samostatnou kapitolu tvo-
ří projekty, které předložily na 
Jihomoravský kraj organizace 
působící ve městě. Rád konstatu-
ji, že objem takto získaných pro-
středků je v milionech korun. Ať 
jde o zahrádkáře s 800 tis. korun, 
Sokol se stejnou částkou, o řadu 
organizací s menšími dotace-
mi nebo gymnázium s 3,5 mil. 
korun na nové hřiště. 

Některé žádosti jsou již poda-
né, ale zatím čekáme na informa-
ci, zda budou schváleny. Jedná se 
třeba o dotace na rekonstrukci 
chodníků či dostavbu mateřské 
školy. 

Rád bych Vás ubezpečil, že 
pracujeme i na dalších projek-
tech. Například plánování vla-
kového terminálu, který v sobě 
zahrnuje i rekonstrukci stávající-
ho autobusového nádraží a pro-
storu mezi nimi. Jen tento je za 
cca 100 mil. korun. Dalším pro-
jektem je přestavba okolí radnice 
nebo sociálních bytů. 

Přestože se nám asi ne vždy 
podaří uspět, věřím, že společ-
nými silami dokážeme s pomo-
cí takto získaných peněz naše 
město učinit ještě příjemnějším 
místem pro život, než už bez-
pochyby je.

Dostavba základní školy 35.000.000,– Kč

Třídění odpadu 6.150.000,– Kč

Rekonstrukce budovy JSDH 7.500.000,– Kč

Některé z dotací získané městem Židlochovice

Zahrádkáři – rekonstrukce spolkové budovy 800.000,– Kč

Gymnázium – nové hřiště 3.500.000,– Kč

T.J. Sokol – rekonstrukce tělocvičny 850.000,– Kč

z toho 90 % bylo hrazeno z dota-
ce Jihomoravského kraje. Hřiště 
bylo zrealizováno ve spolupráci 
s Mateřským centrem Robátko, 
práce provedla brněnská 2 rma 
Hřiště.cz, terénní úpravy a vytvo-

ření dopadových ploch z kačírku 
zajistila svépomocí technická 
četa města.

Všem moc děkuji za kvalitně 
odvedenou práci, kterou doufám 
ocení hlavně děti a mládež.

Hřiště u Robertovy vily / foto: Martin Dratva



Také děti mohou do zahraničí cestovat na občanský průkaz

Vzhledem k nestabilní bez-
pečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě 
oblíbenými turistickými desti-
nacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos oče-
kávat nárůst zájmu o cestování 
po Evropě.

Podle nařízení Evropské unie 
z roku 2012 platí, že i nově 
narozené dítě musí mít vlast-
ní cestovní doklad, zaniká tedy 
možnost cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče, ani 
rodný list dítěte není cestovním 

dokladem. Dětem do 15 let lze 
kromě cestovního pasu vydat 
i občanský průkaz.
Země s možností cestování na 
občanský průkaz: 

státy Evropské unie
Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Makedonie, Nor-
sko, Srbsko, Švýcarsko, Island

O vyřízení cestovního pasu 
nebo občanského průkazu pro 
dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce na nejbližším obecním 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Žádost přímo na místě 
zpracuje úředník, který na úřadu 
zároveň pořídí i fotogra2 i dítěte. 
Při podání žádosti předkládá  

–

–

zákonný zástupce svůj občanský 
průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že dítě již má 
platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad, lze tento před-
ložit místo rodného listu.

Na podmínky vstupu nezleti-
lých do zemí mimo Evropskou 
unii je vhodné se předem infor-
movat u zastupitelského úřadu 

vydalo Ministerstvo vnitra ČR

daného státu. Pozor si dejte také 
na vyžadovanou určitou mini-
mální dobu platnosti cestovní-
ho dokladu při vstupu do dané 
země nebo při ukončení pobytu 
v ní – nejčastěji činí doba plat-
nosti šest měsíců.

zdroj:

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Poplatek za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let 50 Kč

Poplatek za pořízení cestovního pasu pro dítě do 15 let 100 Kč

Doba platnosti u obou dokladů 5 let

Lhůta vydání u obou dokladů 30 dnů

Zkrácená lhůta vydání cestovního pasu 6 dnů

u dětí do 15 let s poplatkem 2.000 Kč

Začali bychom dobrými zprá-
vami z posledních dní. Židlo-
chovice získaly dotaci na druhou 
etapu nákupu nádob na tříděné 
odpady pro Vás, občany! V rám-
ci této dotace budou vybudová-
na i nová kontejnerová stání na 
sídlišti, aby i obyvatelé bytových 
domů mohli pohodlně třídit 
odpad a zároveň sídliště nevypa-
dalo jako jedno velké kontejne-
rové stání. 

Proč o tom ale píšeme? Tato 
kontejnerová stání mají být 

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Plast – cesta od spotřebitele a zase zpět

vybudována z recyklovaných 
plastů, které jste vytřídili. Plast 
od Vás putuje do 2 rmy v Pardu-
bickém kraji, kde se z něj vyrobí 
ploty, desky, dlažba nebo kanálo-
vé vpusti. Třídění plastu tedy má 
velký smysl a nikdy nevíte, kde 
a kdy se můžete např. s vytřídě-
ným kelímkem od jogurtu znovu 
setkat. Město by tímto projektem 
také chtělo přispět k ochraně 
přírody, protože pokud se použi-
je k výrobě čehokoliv vytřídě-
ný odpad, šetříme tím přírodní 
zdroje. 

Plastové obaly není nutné 
vymývat. Technologie na zpra-
cování plastů si poradí i se zbyt-

Veškeré plastové obaly od potravin (jogurty, másla, margaríny, sýry, apod.)
Plastové lahve od nápojů
Kbelíky a kanystry
Sáčky a obalové materiály
Strečové a bublinkové fólie
Igelitové tašky, pytle a plachty
Síťky a plastové krabičky
Obaly od drogerie a kosmetiky (aviváže, jar, čisticí prostředky, krémy, gely 
na vlasy, zubní pasty, apod.)
Plastové proložky od vajec
Nápojový karton (obaly od mléka, džusů, apod.)
Čistý bílý polystyren 
Plastové hračky
Veškeré výrobky z tvrdých plastů (židle, stolky, koše, apod.)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

PVC
Znečištěný stavební polystyren
Izolační pěna
Plastové obaly s celým obsahem
Tkaninové fólie
Hračky s kovovými komponenty nebo 
elektronikou
Obaly od nebezpečných látek (barvy, 
postřiky, ředidla, apod.)

û
û
û
û
û
û

û

A co tedy vlastně patří do žlutých popelnic a kontejnerů?

Kontaktní osoba:
Ing. Barbora Svobodová

e-mail: barbora.svobodova@zidlochovice.cz 

telefon: 547 428 765

ky obsahu. Co se týká lahví, je 
nutné je před odložením do 
kontejneru sešlápnout. Šetříte 
tím místem a kontejnery pak ne-
jsou přeplněné.

A jako vždy na závěr prosí-
me, TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO 
SMYSL.

5Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz



Festival dechovek se vydařil
Sál sokolovny se v neděli 

24. dubna zaplnil posluchači, 
kteří mají rádi dechovku. V pro-
gramu vystoupily dechovky žáků 
Základních uměleckých škol 
Ořechov, Židlochovice, Rosice a 
dechová hudba Blučiňáci. Neděl-
ní odpoledne se velice vydařilo. 
Sál byl plný. Dechovky se před-
vedly s krásným a pestrým pro-
gramem. Obecenstvo odcházelo 
s velice dobrou náladou. Někteří 
si zatancovali, někteří si popoví-

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka ZUŠ Židlochovice

dali, dali si také něco dobrého a 
všichni společně podpořili mla-
dé muzikanty. Akci připravily 
ZUŠ Židlochovice, Art ZUŠ, z. s. 
a město Židlochovice. Záštitu 
nad festivalem převzal staros-
ta Židlochovic Ing. Jan Vitula. 
Jsme moc rádi, že byl na festiva-
lu přítomen.
Akce se konala při příležitosti 
výročního dne povýšení Židlo-
chovic na město. Již dopoledne 
žáci ZUŠ obohatili liturgii slav-
nostní mše v židlochovickém 
kostele. Byli to žáci dechového 
oddělení ze třídy paní učitelky 
Terezy Tomáškové a pana učitele 
Davida Křížka.

ZUŠ ŽidlochoviceJaro ve znamení hudby

Na šestidenní návštěvu míst-
ního gymnázia přiletěla 3. dub-
na skupina 23 studentů a 2 uči-
telů z francouzského lycea Raoul 
Follereau v Belfortu. Ubytováni 
byli v rodinách našich studen-
tů, kteří se učí francouzštinu. 
Během pobytu se francouzští 
studenti seznamovali s chodem 
naší školy, zúčastnili se výuky 
různých předmětů, vzájemných 
prezentací, připraveny byly sou-
těže a jiné akce. V programu 
byla i návštěva místního zámku, 
Židlochovic a památek v Brně. 
Navštívili také Mohylu míru a 
zámek ve Slavkově.

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Pro naše studenty to byla jistě 
velká příležitost otestovat si zna-
lost cizích jazyků, ale i možnost 
poznat jinou kulturu a navázat 
nové kontakty. Projekt spoluprá-
ce našich škol bude pokračovat 
podzimním pobytem našich 
studentů ve Francii.

Poděkování patří hostitel-
ským rodinám, různou formou 
pomohlo také město Židlocho-
vice, KORDIS JMK, a. s., Lesní 
závod Židlochovice a Sdružení 
přátel Gymnázia Židlochovice. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
paní učitelce Miroslavě Nechví-
lové za zajištění celého pobytu a 
jeho organizaci.

Gymnázium ŽidlochoviceVýměnný pobyt francouzských studentů

Společná hodina s francouzskými studenty / foto: archiv gymnázia 

Absolventské koncerty vrcholí
Absolventi školního roku 

2015/2016 se rozdělili na kon-
certy v Moravanech u Brna, 
Rajhradě a Židlochovicích. Ve 
čtvrtek 5. května se konal absol-
ventský koncert žáků hudebního 
oboru v Židlochovicích, kde se 
představili klavíristé, zpěváci a 
akordeonista. Klavíristé pořádně 
rozezvučili klavírní křídlo, které 
máme v naší ZUŠ třetím rokem. 
Sál byl zaplněný. Publikum bylo 
velice pozorné a odměňovalo 
jednotlivé účinkující nadšeným 
potleskem.

V sále rajhradské restaura-
ce Na kině proběhl 12. květ-

na absolventský koncert žáků 
tanečního oboru, absolventské 
představení žáků výtvarného 
oboru se uskutečnilo v sále ZUŠ 
v Robertově vile 30. května.

Srdečně Vás zveme na závě-
rečný koncert žáků hudebního 
a tanečního oboru ZUŠ Židlo-
chovice, který se bude konat ve 
čtvrtek 9. června v 18:00 hodin 
v Masarykově kulturním sále 
v Židlochovicích.

Malí dechovkáři před vystoupením / foto: Milena Moudrá Z absolventských koncertů / foto: Miroslav Gergel
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ZŠ Židlochovice

Letos již po druhé navštívily 
školní družinu ženy z Komise 
pro občanské záležitosti. Přes-
to, že členky komise organizují 
mnoho zajímavých besed a akti-
vit pro občany města, našly si čas 
i pro naše děti. Všechny čtyři 
usměvavé ženy, paní Štyglicová, 
Jurisová, Tichá a Mašová, nám 
do školní družiny v tento den 
přinesly nejenom zářivé jarní 
sluníčko, ale i spoustu pohádek. 
V rámci kampaně „Pojď, budu ti 
číst“ naše milá návštěva nejprve 
dětem přečetla příběhy z knížky 
Krysáci od Jiřího Žáčka a potom 
následovaly vtipné popletené 
pohádky s hádankou. Bylo vidět, 
že pohádky děti baví, neboť 
všechny dávaly pozor a jejich 
odpovědi byly správné.

Dámy také dětem zazpíva-
ly písničku: „Třídíme odpad“. 

Jana Koupilová
vedoucí školní družiny

Potom si vzala slovo paní Juriso-
vá, která s dětmi probrala histo-
rii města Židlochovice na téma 
odpadky a smetí až do dnešní 
doby, kdy všichni odpad třídíme. 
Máme šikovné děti, nejenom, že 
se zájmem poslouchaly, ale vědě-
ly, skoro všechno o důležitosti 
třídění odpadků. Za to dětem 
patří veliká pochvala. 

Školní družina dostala pro 
děti encyklopedie, pohádkové 
příběhy Krysáci a krásnou kni-
hu Putování přírodou, to vše 
převzala z rukou paní Štyglico-
vé. Děti jako poděkování předa-
ly nakreslené obrázky s pohád-
kovými motivy, které samy 
namalovaly. Pracovnice si je 
s radostí převzaly a dětem slíbi-
ly, že budou vystaveny v budově 
Českého zahrádkářského svazu. 
Celé odpoledne proběhlo ve vel-
mi příjemné atmosféře.

Vychovatelky školní družiny 
děkují za krásné páteční odpo-
ledne a těší se na příští setkání.

Celá Evropa čte dětem – i ve školní družině

Čtení v družině / foto: Miroslav Gergel

Výlet do Brna
V pátek 22. dubna jsme se sešli před školou na ulici Komen-
ského. Do Brna jsme přijeli o půl deváté. První zastávka 
(památka) byl Parnas uprostřed Zelného trhu. Došli jsme do 
Moravského zemského muzea. V muzeu měl pán připraveno 
spoustu zajímavosti. Přišli jsme před Starou radnici. Dozvědě-
li jsme se, že byl pán jménem mistr Pilgram, který se zasloužil 
o zkřivenou věžičku. Až jsme prošli Starou radnicí, ocitli jsme 
se na ulici Mečová. Uviděli jsme radního Haase, který pod-
le pověsti zradil Brno, a proto byl zazděn. Odešli jsme před 
Novou radnici. Uviděli jsme dva vchody, ale ten druhý byl 
zavřený. Podle pověsti uklízečky zkusily vejít druhými dveřmi, 
ale když je otevřely, udeřil silný vítr, který zasáhl jednu uklí-
zečku, a ta se nemohla zvednout. Viděli jsme kostel sv. Jakuba, 
kde byl neslušný mužíček, který vystrkuje zadek na Petrov. 
Jeho autorem byl mistr Pilgram. Upoutal nás markrabě Jošt a 
muž držící kvádr před Nejvyšším soudem. Na Petrově jsme si 
prohlédli kříž přijetí papeže do Brna a výlet jsme zakončili v 
McDonald´s. Všechny památky se mi líbily.

Petr Kučera, 4. B

Pozvánka
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Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Obliba knihovny v Robertově vile roste

S mírným časovým odstu-
pem můžeme říci, že městská 
knihovna se v „nových“ pro-
storách zabydlela. Doufám, 
že nebude neskromné tvrdit, 
že proroctví o poklesu čtenářů 
z důvodu polohy vily se nepo-
tvrdilo. K 31. prosinci 2015 
bylo v knihovně registrováno 
598 čtenářů, z toho bylo 160 
dětí do 15 let. Oproti roku 2014 
došlo k nárůstu o 64 uživatelů. 
Za uplynulý rok 2015 evidujeme 
přes 47 000 vypůjčených knih. 
Zájem a spokojenost čtenářů je 
samozřejmě také úměrná nabíd-
ce knižních titulů. V současné 
době má knihovna ve fundusu 
téměř 27 000 knih včetně audi-
onosičů. Důležitou roli v roz-
voji fondu hrají zejména tituly 
novinkové. Pro letošní rok jsme 

v rozpočtu, v kapitole městská 
knihovna, nákup nových knih, 
schválili částku 250.000 Kč.

Významným posláním kni-
hovny je rozvoj četby u dětí. 
V letošním roce se do konce 
června pro žáky základních škol 
uskuteční 34 výukových besed. 
Což znamená návštěvu více jak 
600 dětí. Na konec školního 
roku připravujeme již tradiční 
pasování prvňáčků na čtená-
ře. Příjemnou novinkou, i když 
možná ne tak nápadnou, o to 
však milejší, jsou dva vystave-
né obrazy místního výtvarného 
umělce pana Vítězslava Rubera. 

Aktuálně ke knihovně řečí čísel

Počet registrovaných čtenářů 600

Počet vypůjčených knih v roce 2015 47 000 ks

Celkový počet knih ve fondu 27 000 ks

Schválená částka na nákup nových knih pro 

rok 2016
250.000,– Kč

Přirozeně vyplnily bílou plochu 
nad výpůjčním pultem a výtvar-
ně pozvedly tento prostor. Slovy 
autora těchto děl jsme tuto pre-
zentaci nazvali Galerie: Místo 
pro dva obrazy. Pokud se věnuje-
te výtvarné tvorbě, budeme rádi 
za Vaše díla, a rádi je v budoucnu 
na tomto místě odprezentujeme.

Nově poskytujeme návštěv-
níkům v prostorách knihov-
ny zdarma připojení k WiFi a 
výbornou kávu za příjemnou 
cenu. S modernizací knihovny 
a rozšiřováním jejích služeb pro 
návštěvníky budeme i nadále 
pokračovat.

Světlana Zapadlová
Lesní mateřská škola Výhonek

Jurta na Výhoně je úplně skvělej domeček

„Tak co, je to dobrej dome-
ček?“ zeptala se jedna z maminek 
svého čtyřletého syna, když byla 
jurta konečně hotová. „Ne, je to 
úplně skvělej domeček!“ zněla 
odpověď. Její výroba nám trva-
la pět měsíců, její stavba jeden 
den. Jurta lesní mateřské školy 
(LMŠ) Výhonek vyrostla v květ-
nu na kopci Výhoně, ve starém 
zarostlém sadě nad hřbitovem. 
A je to opravdu „skvělej dome-
ček“ – díky němu jsme mohli od 
května zahájit celodenní provoz 
tři dny v týdnu.

Jurta je kulatý mongolský stan 
s dřevěnou konstrukcí a plátěnou 
plachtou, jehož velkou výhodou 
je mobilnost. Kruhový prostor 
jurty na děti působí uklidňu-
jícím a pozitivním dojmem. 
A nejen na děti. I všichni dospě-
lí, kteří do jurty přicházejí, jsou 
okouzleni.

Hlavním principem LMŠ 
Výhonek je celodenní pobyt dětí 
v přírodě. Jurta nám tedy bude 
sloužit jako zázemí pro chví-
le velmi nepříznivého počasí, 
odpočinku a společného jídla. 
Pobyt v jurtě však umožňuje 

zůstat v kontaktu s přírodou 
i uvnitř – děti mohou vnímat, 
jaké je venku počasí, a zároveň 
být v bezpečí interiéru.

Jurtu jsme se rozhodli vyrobit 
svépomocí, protože nás lákala 
výzva naučit se něco, co ještě 
neumíme, a vytvořit si svůj pro-
stor vlastníma rukama. Vyro-
bit dřevěnou konstrukci jurty 
(včetně návrhů, výpočtů a shá-
nění materiálu) zabralo komu-
nitě LMŠ Výhonek asi půl roku 
intenzivní práce, na níž se podí-
leli rodiče, děti i dobrovolníci 
z řad našich přátel. Díky tomu se 
nám podařilo celkové náklady 
na jurtu snížit z 500 tisíc (běžná 
cena, pokud by byla jurta zakou-
pena hotová) na 200 tisíc.

Náš srdečný dík za to, že jurta 
stojí, patří všem rukám, které se 
podílely na výrobě, stavbě a zaři-
zování interiéru jurty, ale také 
všem, kdo na její vznik přispě-
li 2 nančními prostředky nebo 
materiálními dary. Za podporu 
děkujeme městu Židlochovi-
ce, Elišce Zoubkové, Michaele 
Zoubkové, 2 rmě JAPEZ Vra-
novice, Pile Vacek Vranovice a 
2 rmě Hausner Koryčany. Děku-
jeme všem rodičům a přátelům 
naší školky za obětavou dobro-
volnickou práci o víkendech a 

ve volném čase. Velký dík patří 
také stavbyvedoucímu jurty 
Jiřímu Zapadlovi, který neú-
navně dotahuje celý projekt až 
do konce. Děkujeme Tudorovi, 
který nám poskytl knowhow, 
prostory k práci a své nadšení. 
Děkujeme Honzovi Kuglerovi 
za spolupráci ohledně pozemku 
pro jurtu. Srdečné díky chceme 
vyjádřit také skautskému stře-
disku Hrozen, v jehož klubovně 
jsme mohli mít zázemí, než jsme 
jurtu postavili.

Pro veřejnost v letošním roce 
připravujeme projekt Otevřená 
jurta, v jehož rámci bude mož-
né jurtu navštívit a zúčastnit 
se v ní některého ze seminářů, 
workshopů či přednášek, zhléd-
nout divadelní představení nebo 
si poslechnout akustický koncert. 
Jurtu jsme „pokřtili“ v květnu 
Klubem respektující komunika-
ce, v červnu Vás srdečně zveme 
na workshop výroby hudební-
ho nástroje zvaného kalimba. 
Na léto je připraven příměstský 
tábor pro děti od 6 do 10 let 
s dramaticko-loutkovým zamě-
řením. Více informací o provo-
zu školky i o akcích najdete na 
www.spolekvyhonek.cz.
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Nové knihy

 KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Tajuplná žena, 
SPARKS – Volba, HAM 
– Švadlena, MORIARTY 
– Zamilovaná hypnotizérka

Společenské romány
GOWDA – Zlatý syn, ÁLVA-
REZ – 35 mrtvých, HANSEN 
– Starý kraj

Psychologické romány
MURAKAMI – Hon na ovci, 
BÁNK – Světlé dny, MAWER 
– Provazochodkyně

Romány českých a sloven-
ských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Touhy, PALÁN – Ratajský 
les, PEKÁRKOVÁ – Sloni v 
soumraku, SÝKORA – Ještě 
není konec

Historické romány
SERNO – Píseň plačky, 
WHITTON – Prsten prin-
cezny Judity, PÖTZSCH 
– Katova dcera a ďábel z 
Bamberku, NIEDL – Rytíři z 
Vřesova

Detektivní romány
KALLENTOFT – Větrné 
duše, GALBRAITH – Ve 
službách zla, SMITH – Zlatý 
lev, KNIGHT – Dokonalý 
cizinec, SUND – Skleněná 
těla

Fantasy a sci-)  romány
RIDDLE – Let 305, GLU-
CHOVSKIJ – Metro 2035, 
BOWDEN – Assassin´s 
Creed: Podsvětí
Literatura faktu
CÍLEK – Případ Lessing, 
WEISS – Islámský stát

Životopisy
HORVÁTH – Když se řekne 
Jiřina Bohdalová, ZIBURA 
– 40 dní pěšky do Jeruzaléma

Komiksy
KOSATÍK – Češi 1968, Češi 
1977, GUTWIRTH – Ser-
pens Levis: Ve smyčkách 
hada, NOVÁK - Zátopek

pokračování na straně 9 >>



Setkání občanů k uctění památky manželů Steinerových

Několik občanů přijalo 8. květ-
na pozvání na 10. hodinu před 
cukrárnu, dům č. 27, k položení 
dalších kamenů zmizelých 
v našem městě. Pořadatelé byli 
dochvilní, slavnostní akt zahájil 
starosta města Ing. Jan Vitula. 
V krátkosti připomenul osud 
manželů Alfréda a Olgy Steine-
rových, kteří v tomto domě žili 
až do roku 1942, kdy se postupně 
uskutečňoval plán nacistů vyhla-
dit všechny Židy. Manželé Stei-
nerovi byli deportováni s mož-
ností minimálního zavazadla. 
Víc o nich spoluobčané nevěděli. 
Další osud těchto lidí byl převe-
lice smutný, transportovali je do 
Terezína a odtud do Varšavy, kde 
byli zavražděni.

Pietní akt byl velmi působi-
vý, bylo vidět, že všichni, kdo 
program připravovali, činili 

tak s velikou vážností a úctou. 
Obzvlášť důstojné bylo vystou-
pení starších děvčat Skřivánku 
pod vedením mladé dirigentky 
Mgr. Valerie Černohlávkové. 
Zazpívaly nám židovské písně, 
které nacvičily v rekordně krátké 
době s velikým nasazením. 

Je stále potřeba o hrůzách 
nacismu mluvit, stále je připo-
mínat především mladé genera-

ci. Ve 2. světové válce našlo smrt 
60 milionů obyvatel naší planet. 
Zemřelo 360 tisíc Čechoslováků, 
z nichž 270 tisic  tvořily oběti 
rasových zákonů . Na našem úze-
mí padlo 144 tisíc vojáků Rudé 
armády, 33 tisíc rumunských 
vojáků, přibližně 4 tisíce přísluš-
níků 1. čs. armádního sboru a 
obdobný počet partizánů.

(redakčně kráceno)

Dana Karhánková
Český svaz bojovníků za svobo-
du Židlochovice

Vkládání kamenů do chodníku před cukrárnou / foto: Lenka Betášová

Aneta Horová
kurátorka a spoluautorka 
výstavy

Galerie Orlovna otevírá novou výstavu

Galerie Orlovna připravila 
výstavu, jejímž hlavním tématem 
je architektura města. Fotogra-
2 cké záběry městských architek-
tonických skvostů v zajímavých 

gra2 ckých úpravách budou 
doplňovat tváře známých i méně 
známých židlochovických žen, 
které se každá jiným způso-
bem zapojily do dění ve městě. 
Za pomoci města Židlochovice 
a Jednoty Orel tak bude v Galerii 
Orlovna otevřena výstava foto-
gra2 í s vícenásobnou expozicí 
pod názvem Tváře města Židlo-

chovice autorů Tomáše Stehlíka 
a Hany Garčicové.

Ráda bych Vás pozvala na 
zahájení a otevření společného 
díla, které proběhne ve čtvrtek 
2. června v 18.00 hodin v prvním 
patře restaurace Za komínem 
v Galerii Orlovna Židlochovice.

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Nejlepší vína se urodila v Nosislavi, Žabčicích a Rajhradu

Třetí ročník soutěže o víno 
regionu Židlochovicko 2015 
proběhl za účasti pěti degustá-
torů pod odborným vedením 
Ing. Marka Babisze z Národ-
ního vinařského centra Valtice 
na Hotelu Žabčice ve čtvrtek 
28. dubna ve 14 hodin. Staros-
tové DSO Region Židlochovic-
ko měli po ukončení valné hro-
mady spolku rovněž příležitost 
vína ochutnat a porovnat tak 

výsledkovou listinu. Ing. Marek 
Babisz vyzdvihl po ukončení 
soutěže kvalitu vín, která byla 
do soutěže dodána z celkem 
pěti vinařství a splnila kritéria, 
jež jsou dána místem původu 
hroznů, ročníkem a vykry-
tím požadovaného množství. 
Vína byla hodnocena stobo-
dovou stupnicí. Vítězná vína 
jsou následně rozdělena všem 
starostům jednotlivých obcí 
k jejich prezentaci. Zástupcům 
vítězných vinařství, Rajhrad-
ské klášterní sklepy – Velt-
línské červené rané, Merlon 

Žabčice – Rulandské modré 
a Válka Nosislav – Frankovka 
rosé, budou slavnostně předána 
ocenění na II. ročníku Meruň-
kobraní 2016.
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Nové knihy

Cizojazyčné a dvojjazyčné 
knihy
ALLCOTT – Little Women, 
WILLIAMS – Becoming 
Jane, HOFFMANN – Der 
Nussknacker, TOLSTOJ 
– Anna Karenina

Audioknihy
FUČÍKOVÁ – Obrazy ze 
Starého zákona, KLEVISO-
VÁ – Ostrov šedých mnichů, 
KRATOCHVÍL – Prázdniny 
blbce číslo 13, JIROTKA 
– Saturnin

Naučná literatura
KRÁL – Komunikace 
na počítači pro seniory, 
WILSON – Sladký život bez 
cukru, NEŠPOR – Kudy do 
pohody, HUG – Scoodies

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
Ariel –  Malá mořská víla, 
Auta 2

Pohádkové příběhy
SNIDER – Mimoni: Sněží, 
KLIMEK – Strašidlář: Mezi 
námi ze záhrobí, NEUBAUE-
ROVÁ – Traktůrek Zetůrek, 
OTČENÁŠEK – Dům pro 
myšku Elišku

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BREZINA – Ztracená 
Atlantida, Ztraceni v džungli, 
BYRNE – Výherce, FLANA-
GAN – Hraničářův učeň: 
První roky

Dívčí romány
LABAN – Esej o tragédii, 
PICOULD – Láska mezi 
písmenky

Naučná literatura
VELÍŠEK – Můj stát, STA-
NISZEWSKA – Netiketa, 
KOPL – Procházka po Karlo-
vě mostě
 

Eva Procházková
knihovnice



brýlí. Také jsme obržely přebyt-
ky vlny od některých obyvatel 
Židlochovic.  Děkujeme.

Velké poděkování a úcta pat-
ří obětavým pletařkám, které 
pomáhaly a pomáhají potřeb-
ným lidem. Jsou to E. Bílko-
vá, A. Balcarová, M. Bořilo-
vá, E. Drobílková, J. Filipská, 
A. Furchová, B. Guldová, 
R. Havlíčková, M. Helmová, 
R. Hyclová, B. Jelínková, D. Kel-
blová, A. Knetigová, V. Kouřilo-
vá, J. Králová, H. Kratochvílová, 
M. Kusová, I. Látalová, M. Liš-
ková, Š. Lišková, H. Lízalová, 
Z. Michalčíková, L. Minaříko-
vá, R. Ohaiková, J. Pokorná, 
A. Říhová, Fr. Říhošková, E. Stu-
dená, H. Svobodová, J. Šotnaro-
vá, L. Šotnarová, M. Štyglicová, 
M. Urbánková,   M. Vavříková, 
Z. Vlašicová,  J. Vyhlídalová, 
D. Zahradníková, P. Zbořilová, 
E. Žižková.

Děvčata, děkuji Vám za Vaši 
nezištnou, záslužnou práci.

V roce 2006 přišla s nápadem 
plést pro charitu paní Lidmi-
la Šotnarová. Dala dohroma-
dy skupinu žen, které se začaly 
pravidelně scházet  v tehdejším 
Městském kulturním klubu na 
ulici Brněnská. Hned za první 
rok upletly 352 kusů přízových 
obinadel a vybraly 110 kusů 
funkčních, přeměřených diop-
trických brýlí.  Tyto věci  pak 
byly odvezeny do humanitár-
ního skladu Oblastní charity 
v Uherském Hradišti.

V dalších letech se podle potře-
by charity pletení rozšiřovalo. 
Pletly se nátepníčky, ponožky, 
čepice, svetry, šály pro malé děti. 
Charita nátepníčky zasílala čes-
kým menšinám rumunského 
Banátu, dětské věci posílala čes-
kým menšinám na Ukrajinu – 
Mukačevo, Vinogradovo, Bere-
govo, Užhorod. Pletené výrobky 
o váze 17,7 kg putovaly také do 

Marie Štyglicová
Komise pro občanské záležitosti

partnerského města Svaljava na 
Ukrajině, kde posloužily dětem 
v dětských domovech.

Postupně byla navázána spo-
lupráce s brněnskými porod-
nicemi, které využívají pletené 
výrobky pro nedonošené děti. 
Pletly se papučky, čepičky, ruka-
vičky, dečky do inkubátorů a 
malinké ponožky o velikosti pěti 
centimetrů, svetříky a soupravy. 

Za deset roků napletly 3003 
kusů přízových obinadel, kte-
rá byla oblastními charitami 
posílána do Afriky a do Indie, 
v posledních dvou letech spo-
lupracují pletařky s Domovem 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni Plzeň. Před Vánocemi 
tam zasílají ponožky, čepice pro 
děti i dospělé. V současné době 
se pletou čtverce 20x20 cm, 
z kterých pak dobrovolnice pří-
mo v Africe sešívají deky, slouží-
cí sirotkům i dětem po rodičích 
s HIV/AIDS. Čtverce zasíláme 
do sběrného místa Hlučín-
Malánky. 

Nelze opomenout ani spolu-

práci s Domem na půl cesty ve 
Velkém Dvoře u Pohořelic, který 
od roku 2002 poskytuje zázemí 
mladým dospělým lidem do 
26 let, vyrůstajícím bez domova 
nebo rodinného zázemí. Na tuto 
myšlenku nás přivedla paní Jitka 
Vyhlídalová, která každoročně 
pletla rukavice a ponožky pro 
jeho obyvatele. Od té doby spo-
lupráce pokračuje.

Bez pochopení vedení města 
bychom však tuto rozmanitou 
a záslužnou činnost vykonávat 
nemohly. Město nám poskytu-
je místo pro scházení, pomáhá 
2 nančně se zakoupením příze a 
vlny a také s distribucí do chari-
tativních skladů.

Finanční a materiálovou pod-
poru pletařkám poskytují paní 
Blažena Dobyšková, pan Bene-
dikt Čupa, pan František Zoubek 
s dcerou Michaelou Zoubkovou. 
Pomáhá také výbor Spolku zdra-
votně postižených Brněnska 
– Židlochovicko, optička paní 
Anna Juránková poskytuje zdar-
ma přeměřování dioptrických 

Židlochovické pletařky pomáhají už deset let

Židlochovické pletařky slaví deset let / foto: Miroslav Gergel

Tělocvičná jednota Sokol Žid-
lochovice letos slaví 120. výročí 
svého založení. Za tuto dobu 
se Sokol stal neodmyslitelnou 
součástí našeho města a tradič-
ně se účastní řady nejen spor-
tovních, ale i kulturních akcí, 
z nichž některé také spolupo-
řádá. Naše významné jubileum 
chceme oslavit společně s Vámi 
a jak jinak než cvičením. Zve-
me tedy všechny své příznivce a 
přátele na veřejné cvičení, které 
se uskuteční v sobotu 18. červ-
na. Sokolské odpoledne bude 

zahájeno ve 13:30 průvodem 
od staré radnice přes náměs-
tí a dále na fotbalový stadion, 
kde bude od 14:00 vystoupe-
ní. Vystupovat budou cvičenci 
nejen ze Židlochovic, ale také 
z dalších spřátelených jednot, 
jako je například Turnov, Pra-
ha-Záběhlice, Tišnov, Syrovice, 
Nové Bránice, Telnice a další. 
Těšit se můžete na cvičení žáků, 
mužů a žen, kteří se Vám před-
vedou v několika skladbách. 
V rámci asi dvouhodinového 
programu bude předvedena 

Sokolové oslaví své 120. výročí: Jak jinak než cvičením

Ing. Vendula Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

také skladba Zimní sen, která 
v loňském roce reprezentovala 
Českou republiku na Světové 
gymnaestrádě v Helsinkách. 
Občerstvení bude zajištěno ve 
spolupráci s FC Židlochovice. 
Těšíme se na Vás a sokolsky 
– Nazdar!
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Veronika Freyová
Studentka posledního ročníku 

na zdejším gymnáziu. Jejím 

koníčkem je sport a literatu-

ra. Již dva roky pracuje pro 

redakci brněnské hokejové 

Komety a sbírá velmi cenné 

zkušenosti pro svou vysně-

nou práci sportovní redak-

torky. Zhruba od šestnácti let 

se věnuje poezii a aktuálně 

chystá spolu s dalšími dvěma 

autorkami vydání básnické 

sbírky Jemnocit. Pracuje také 

na své vlastní knize, která 

(z části fiktivní a z části auto-

biografický příběh) odkrývá 

tajemný závoj legendy o pod-

zemních chodbách táhnou-

cích se pod Rajhradem. 

Jsi

Jsi jako ranní rosa, jež po 

stéblech trávy stéká

Jsi jako vůně kopretin 
vyrůstajících v nás

Jsi předalekou cestou, co nás 
dvě ještě čeká

Jsi elixírem štěstí, jež 
pohlcuje čas

Jsi jako vášeň noci, jež 
s každým ránem končí

Jsi jako perla v moři plna 
půvabu a krás

Jsi předalekou cestou, co 
s poutníkem se tiše loučí
Jsi bezútěšnou láskou, jež 

zlomila mi vaz

Za letních večerů

Když kouzlo večera k zemi 
se snáší

A stromy laská mdlý poryv 
vánku

Vůně ze vzpomínek k nebi se 
vznáší

S touhou chci schovat se 
do červánků

Život je ve hvězdách, světlo 
se ztrácí

Přeji si, ať počká ještě chvíli
Však dál padá tma, již utichli 

ptáci
Mne naděje pro lásku 

opustily

Básníci Židlochovicím
Rok se s rokem sešel 
Meruňkobraní podruhé v Židlochovicích!

Vážení spoluobčané,
opět po roce se na Vás obracím 

s žádostí k účasti na již druhém 
židlochovickém Meruňkobraní. 
I když se mnohým z nás zdá, že 
meruňky pomrzly, věřte, že opak 
je pravdou. Úroda bude sice 
nižší, ale o to kvalitnější ovoce 
sklidíme!

Místní ojedinělý produkt, 
pálenka z meruněk, určitě nesmí 
na festivalu meruněk v Židlo-
chovicích chybět. Z toho důvodu 
Vás i v letošním roce vyzýváme, 
pochlubte se svými vzorky a 
přineste je do soutěže s názvem 
Košt meruňkovice nejpozději 
do 30. června do Informačního 
centra, Masarykova 100. Láhev 
o objemu 0,3 l označte jménem, 
adresou a ročníkem. Meruňko-
vice musí mít tzv. rodný list, jed-
ná se o doklad, ve které pálenici 
byla vypálena. Vzorky budou 
hodnoceny od středy 13. do 
pátku 15. července v prostorách 
vinotéky Viniferie pod věžákem. 
V den festivalu bude na stánku 
vinařství Flajšinger, které bude 
součástí vinné sekce na náměs-
tí Míru, možnost ochutnávat 
již deset vyhodnocených nej-
lepších vzorků. I letos se soutěž 

nese ve stejném duchu jako loni, 
tj. žádná komise specialistů, ale 
konečný konzument! Jeho hod-
nocení Vám nejlépe odpoví na 
otázku kvality Vašeho produktu. 
Neváhejte a přispějte! A co víc, 
vyhrajte originální láhev pro Vaši 
meruňkovici s logem festivalu! 

Zájemcům o účast v této sou-
těži nabízíme lahve o objemu 
0,35 l, které si mohou vyzved-
nout již nyní na Informačním 
centru, Masarykova 100, denně 
od 9:00 do 17:00 hodin.

Bez meruněk to zkrátka nejde a 
nepůjde

Obracíme se touto cestou na 
drobné pěstitele a zahrádkáře, 
kteří mají zájem o prodej meru-
něk na náměstí v sobotu 16. 7., 
aby se nahlásili na Informačním 
centru k další domluvě.

Oblíbené pojídání meruňko-
vých knedlíků na čas

Soutěž, která proběhne úde-
rem 16. hodiny přímo na pódiu, 
má název „Knedlíkový král slu-
nečného města“ a bude vyvrcho-
lením letošního meruňkového 
dne.

Vážení jedlíci, neváhejte a při-
hlaste se již nyní do jedinečné 
soutěže, neboť počet účastníků 
je omezen na pouhých deset a 
první vlaštovky jsou již zaregis-

trovány!
Konzumovat se budou knedlí-

ky dle originální receptury naše-
ho generálního sponzora. Mini-
mální porce je 20 knedlíků a 
soutěžící, který nesní minimální 
porci v limitu, zaplatí základní 
porci – 100 Kč. Během soutěže 
se nesmí pít, kouřit ani odchá-
zet z pódia. Povolen je pouze 
omastek a cukr. Soutěž je na 
vlastní nebezpečí (před soutěží 
každý účastník vyplní a podepíše 
písemné prohlášení).

Pokud máte zájem zúčastnit se 
soutěže, přihlaste se prosím co 
nejdříve na adresu:
lenka.betasova@zidlochovice.cz.

Pozor! V pojídání si NOVĚ 
zasoutěží i děti

Ani naše děti letos nepřijdou 
zkrátka. Pro ně je nově připra-
vena soutěž v pojídání meruněk 
na čas. Přihlásit je mohou rodiče 
přímo v den akce. Bližší infor-
mace budou zveřejněny v dalším 
čísle Zpravodaje.

Nyní jen zbývá těšit se na pro-
gram meruňkového festivalu, ve 
kterém opět budou hrát hlavní 
roli nejenom meruňky, ale i šéf-
kuchaři známí z televizních obra-
zovek! Letošní téma je „Meruňka 
v nápojích“. 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko
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Horská kola jsou dnes nej-
rozšířenějším typem kol. Už 
sám název napovídá, že jsou 
vhodná do náročnějších terénů. 
Na našem trhu najdeme horská 
kola neodpružená, horská kola 
s přední odpruženou vidlicí 
a celoodpružená horská kola. 
Výrobci se rádi předhání v sys-
témech pružení. Mezi jednotli-
vými systémy mohou být velmi 
markantní rozdíly v charakteris-
tice zachycení nerovností jízdy a 
skoků. Tlumiče a vidlice bývají 
většinou u všech stejné.

Odpružení vidlic: vyšší jízdní 
komfort

Horská kola mají 26“ (měře-
no v palcích) 27,5“ a také 29“ 
rá� y a širší pláště a často jsou 
vybavována odpružením. Jsou 
určena do náročnějších terénů. 
Minimálně přední odpruženou 
vidlici už dnes má většina hor-
ských kol, zadní potom mívají 
kola určená pro dlouhou a tech-
nicky náročnou trasu. Řídítka 
jsou úplně rovná nebo mírně 
zvednutá, tzv. „vlaštovky“. Cena 
horského kola se liší podle vyba-
vení a použitých materiálů. 
Obecně lze říci, že závodníci by 
se neměli dívat po kolech pod 40 
tisíc korun.

Kolem a kolem o kole: Horská kola

Monika Hanasová, Petr Majkut
průvodci světem cyklistiky

Převody a brzdy
Převody u horských kol jsou  

většinou ve variantách 3x7, 3x8 
a 3x9. Nejnovější trendy směřují 
k převodům 3x10, 3x11 a 2x10, 
2x11. Na horském kole můžeme 
najít klasické rá� ové brzdy, 
mechanické kotoučové nebo 
hydraulické kotoučové brzdy. 
Nedá se obecně říci, že rá� ová 
brzda neubrzdí totéž, co kotou-
čová, spíše je to otázka praktič-
nosti, ceny a náročnosti údržby. 
Pro běžnou jízdu na horských 
nebo crossových kolech však 
platí, že kotoučová brzda je 
spíše věc pohodlí a měkkosti 
domáčknutí páček, než že by 
měla volba kotoučů praktický 

význam. U kotoučových brzd 
rozlišujeme také velikosti kotou-
čů, často se kombinují 6“ a 7“. 
Volba kotoučových brzd je čistě 
osobní, kvalitativně se jednotlivé 
řady liší konstrukcí a možností 
seštelování páček, možnostmi 
čištění pístků a konstrukcí třme-
nů, kde zejména u dražších řad 
jsou třmeny lité z jednoho kusu. 
Kvalitativní rozdíl mezi řadami 
Deore a Deore SLX je minimál-
ní, u nižších verzí je diskutabilní, 
zda raději nepořídit kvalitnější 
čelisťové brzdy. Optimálně se 
dá doporučit Deore, pro nesvá-
teční jezdce pak Deore XT a pro 
závodníky XTR.

(vybráno z internetu)

Dagmar Sedláčková
cyklostezka Brno–Vídeň

Účastníci Zahájení sezóny na 
cyklostezce se bavili v Hevlíně 
a pohostili je i v rakouském Laa 
an der  ̂ aya.

Pelotony cyklistů mířily 
v sobotu 7. května 2016 z Brna 
přes Židlochovice a Pasohláv-
ky až do Hevlína a rakouského 
Laa an der � aya, aby společně 
zahájily sezónu na cyklotrase 
Brno–Vídeň. Celkem se jich sje-
lo na tři stovky. Přijeli i nadšenci 
ze vzdálených Krkonoš. Nejstar-
ší účastník, 84letý Jindřich Kraf-
ka, přijel z Hrušovan u Brna, 
nejmladší účastnicí byla 3letá 
Helena Anderová, která se zatím 
svezla v sedačce tatínkova kola.  
Ze Židlochovic se akce zúčastni-
lo 22 cyklistů.

Cílovou stanicí byl Hevlín na 
Znojemsku, kde domácí hosti-
telé přivítali účastníky štrúdlem 
a koláčky. Dobrovolní hasiči 
připravili maso na rožni, hrá-
la kapela Granit, v pohotovosti 
byl i mobilní servis kol a mno-
zí vyzkoušeli i nejnovější model 
elektrokola. V programu vystou-
pily mažoretky z Velkého Karlo-
va. 

Na kolech přijeli i předsed-
kyně svazku Cyklistické stezky 

Brno–Vídeň Jana Drápalová, 
náměstek primátora města Brna 
Martin Ander, místostarosta 
městské části Brno-jih Zdeněk 
Rotrekl, zástupce starostky Laa 
an der � aya Georg Eigner a 
starosta pořádající obce Hevlín 
Antonín Pichanič. 

Odpolední projížďku historic-
kým centrem Laa an der � aya 
vedl osobně Georg Eigner a 
společně s průvodcem seznámil 
téměř 200 člennou skupinu cyk-
listů, která je následovala, se zají-
mavostmi města, včetně hasičské 

zbrojnice, kde na všechny čekalo 
pohoštění, například piva z tam-
ního pivovaru Hubertus.

Kam zamířit po cyklotrase za 
zábavou

Cyklistická stezka Brno–Vídeň 
vydala kalendář akcí pro letošní 
sezónu. Najdete v něm tipy na 
výlety po cyklostezce z Brna 
až k hranicím s Rakouskem, 
kontakty na infocentra, trasu 
a kilometráž cyklostezky, zna-
čení i tipy na dopravní spojení 
vlakem, včetně přepravy a půj-

čování kol. V kalendáři nalez-
nete i QR kód, který přesměruje 
pro více informací na webové 
stránky cyklostezky. Kalendář je 
k dispozici v turistických infor-
mačních centrech a v obcích na 
trase zdarma.

Stáhněte si GPS trasu
Novinkou jsou také GPS for-

máty cyklotrasy Brno–Vídeň, 
které lze stáhnout do navigací a 
mobilních aplikací přímo z we-
bu www.brnoviden.cz, v sekci 
trasy a mapy.

Cyklistickou sezónu zahájily tři stovky cyklistů
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Odpověď na tuto otázku už 
v těchto dnech všichni majitelé 
meruňkových stromů znají…

Někteří sklizeň mít budou, jiní 
nikoliv. V posledních dubnových 
dnech totiž zasáhla velkou část 
České republiky vlna pozdních 
mrazů, nejčastěji do mínus pěti 
stupňů. Mrazy nejvíce postižená 
místa jsou hlavně teplé oblasti 
jižní Moravy.

Jak jsou na tom pěstite-
lé v Židlochovicích se ptáme 
pana a Jana Urbánka, odborní-
ka z praxe.

„U nás v Židlochovicích jsme 
měli štěstí, protože například 
Žabčice jsou natolik zmrzlé, že 
nebudou mít ani jablíčko. A to 
doslova. Stejně je na tom i Újezd. 
U nás dole u řeky zůstalo asi tak 
deset až patnáct procent úrody,  
mráz tedy zřejmě stékal hlavně 
do nížin.“

Na některých místech Mora-
vy jsou škody až téměř fatální, 
protože v době příchodu mrazu 
byly ovocné stromy právě těsně 
po odkvětu, kdy je plod nejzra-
nitelnější.

„Pro letošní meruňky bylo 
neštěstím, že čtyřdenní mrazy 
přišly v době, kdy opadlo okvětí a 
vykoukly malé plůdky – holinky, 
které nekryté okvětním pouzdrem 

promrzly. Mám na zahradě asi 20 
různých odrůd meruněk a nevy-
držely hlavně ty ranější: Sound-
rop, Leskora, Leala.“

V důsledku vlny pozdních 
mrazů je letošní úroda meruněk 
odhadována na pouhých  20 pro-
cent normální sklizně. Broskve 
jsou na tom jen o trochu lépe, 
sklidíme asi 30–40 procent běž-
né úrody.

„Meruňka vydrží až mínus tři 
stupně, vůbec jí nevadí mínus 
dva. Mnohem škodlivější účinek 
má prudké střídání teplot, kdy po 
ranním mrazíku vyjde slunce a 
na teploměru je najednou o sedm 
stupňů více. Pomoci lze ostříká-
vání větví jemnou mlhou, která 
nejdříve vytvoří ledový krunýř 
a ten pozvolným táním, chrání 
buňky před potrháním.

V podstatě si ale můžeme  
gratulovat, protože za 24 let, co 
bydlím v Židlochovicích, došlo 
k významnému poškození meru-
něk jen asi třikrát. Takže žádná 
hrůza to není, příroda je k nám 
velice přívětivá. Obavy mám ale 
z ohlašovaných mírných zim, kte-
ré s sebou budou přinášet ranní 
mrazíky, a tedy bude docházet ke 
zmíněným výrazným výkyvům 
teplot.“

Větším nebezpečím je monili-
ový úžeh

Daleko větší škody  způsobuje 
moniliový úžeh, a to každoročně. 

Zeptali jsme se... Budou letos meruňky?

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Hodně lidí se mylně domnívá, 
že suché větvičky na meruňkách 
jsou znakem prošlých mrazů. 
Jedná se však o důsledek nákazy 
moniliovou houbou.

„Ošetření potřebují každým 
rokem hlavně meruňky a višně 
a letos už bohužel i broskvoně.  
Na jaře jsou nutné dva postřiky: 
první postřik, když je koruna na 
15 procent v rozvynutém květu, 
druhý postřik, když dokvétají a 
zůstává 15 procent květů.“

Jde o velmi agresivní nemoc, 
která při nedostatečném ošetře-
ní může do sedmi let způsobit 
úhyn vzrostlého stromu. Záro-

dek houby přežívá ve shnilých 
zaschlých plodech a větvičkách, 
následující rok na jaře je scho-
pen se v příznivých teplotách a 
vlhkosti pomocí větru šířit až 
do okruhu jednoho kilometru. 
Každoroční ořezávání napade-
ných letorostů (nový přírůstek) 
a moniliových plodů je tedy veli-
ce důležité.

„Na to upozorňuji a avizuji: 
Odstraňujte, je to choroba, kte-
rá způsobí víc škody jak Šárka. 
Je to lavina.“

(zdroj: materiály Ovocnářské unie 
ČR, Ing. Martin Ludvík)

Období zimního počasí je 
za námi a sezení u krbových 
kamen také skončilo. Cesta 
do Velkého hájku na myslivec-
kou chatu je lemována keři pro-
bouzejícího se jara. 

Schůzky našeho kroužku se 
přesunuly k ohništi u chaty a 
k opékání špekáčků. Pokračují 
témata myslivosti probouzející 
se přírody, druhy zvěře zim-
ních spáčů v našich krajích, 
přílet nepřezimujících ptáků a 
první druhy zvěře přivádějící 

své potomstvo na svět v jarních 
měsících. 

Začínají práce na mysliveckých 
políčkách a je potřeba vydezin2 -
kovat krmná zařízení. 

V měsíci dubnu jsme navštívili 
výstavu s tematikou myslivosti a 
trofejí v Žabčicích. Zde měli čle-
nové kroužku možnost si osvěžit 
probraná témata o zvěři. Výstava 
byla velmi pěkně doplněna obra-
zy a vycpanými ptáky žijícími 
v naší přírodě. 

Schůzky mysliveckého krouž-
ku budou pokračovat do polovi-
ny června, tímto v letošním škol-
ním roce skončí. Začneme opět 
v polovině září.

Mladí myslivci navštívili výstavu trofejí v Žabčicích

Ing. Bronislav Svoboda
vedoucí kroužku
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SZO ČZS Brno Lilium
ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad pořádá

VÝSTAVU LILIÍ
2.–6. července 2016

v prostorách Benediktinského kláštera v Rajhradě.
Otevřeno 9:00–17:00 hodin.

Pozvánky

Město Židlochovice, hasiči Židlochovice a židlochovické ženy
Vás zvou na

II. BABSKÉ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
4. června 2016 

Program: 
ve 13:00 hodin průvod městem od Sokolovny s kapelou
v 18:00 hodin zahájení hodové zábavy na náměstí
udělení hodového práva, babský taneček…
vstupné 100 Kč
k tanci a poslechu hraje dechová hudba Galánka

–

–

–

–

–



2. 6., 18:00 | TVÁŘE MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Autorská výstava Tomáše Stehlíka a Hany Garčicové.
místo:  Galerie Orlovna
pořádá:  město Židlochovice 

4. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Čeká na Vás vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze 
vzduchovky, opékání špekáčků, zvěřinový guláš a spousta zábavy.
místo:  sraz u radnice
pořádá:  Myslivecké sdružení  a Sdružení Židlochovice 

4. 6., 13:00 | II. BABSKÉ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
Od 13:00 hodin průvod městem od sokolovny s kapelou; v 18:00 
hodin zahájení hodové zábavy na náměstí, udělení hodového práva, 
babský taneček. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Galánka.
místo:  náměstí Míru
vstupné: 100 Kč
pořádá:  město Židlochovice, hasiči Židlochovice

a židlochovické ženy

4. 6., 14:00 | STAŇ SE RYTÍŘEM
místo: na Starci
pořádá:  Skautské středisko Hrozen

9. 6., 18:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO 
OBORU
Na koncertě vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ 
Židlochovice.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice

10. 6., 18:00 | VINAŘSTVÍ OČIMA ŽIDLOCHOVICKA A 
DOLNÍHO RAKOUSKA V.
Duel velkých vín: Cabernet Sauvignon vs. Merlot
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  100 Kč
přednášející: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Lednice

Ing. Karel Hanák, Klosterneuburg
Ing. Jakub Smrčka, Znojmo

pořádá: město Židlochovice ve spolupráci s Českým zahrád-
kářským svazem s podporou Vinařského fondu ČR

10. 6., 18:00 | NOC KOSTELŮ
Farní kapela, biblická listování rodičů s dětmi. Ve 20:00 hodin kon-
cert Martina Jakubíčka a Moniky Maláčové.
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

11. 6. | TURNAJ V MARIÁŠI VE TŘECH 
místo:  Pohostinství u Ka� ů
startovné:  100 Kč (pivo a klobás)
pořádá:  Pohostinství u Ka� ů

12. 6., 9:00 | ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
místo:  fotbalové hřiště v Židlochovicích
pořádá:  Komise sportu a mládeže

17.–18. 6. | KALIMBOVÝ WORKSHOP V JURTĚ
Jurta lesní mateřské školy Výhonek bude od pátku 17. 6. (od 16 
hodin) do soboty 18. 6. (do cca 14. hodin) otevřena všem, kteří si 
chtějí sami vyrobit hudební nástroj zvaný kalimba. 
cena: 1111 Kč, pro rodiče školkových dětí 961 Kč
pořádá: Výhonek

18. 6., 14:00 | VEŘEJNÉ CVIČENÍ
U příležitosti 120 let založení jednoty.
program: 13:30 – slavnostní průvod od staré radnice přes 

náměstí až na fotbalový stadion
14:00 – zahájení cvičení na fotbalovém stadionu

vstupné: dobrovolné
místo: fotbalový stadion
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

18. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko 

20. 6., 14:30 | MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
Tradiční akce určená pro děti a dospělé. Souběžně s akcí proběhnou 
talentové zkoušky výtvarného oboru. Vše doplní svými vystoupení-
mi žáci hudebního oboru ZUŠ Židlochovice.  
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: Základní umělecká škola Židlochovice

25. 6., 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ 2016
2. ročník hudebního festivalu a pivního koštu jihomoravských 
minipivovarů.
místo:  areál letního kina v Židlochovicích na Brněnské ulici 
kapely: Čankišou, Skrznaskrz, Slepí křováci, Kašpárek v roh-

líku Revirvál, Yantar, Satao
pivovary: Slavkov, Tišnov, Kyjov, Padochov, Lišák, Pegas, Duck 

and Dog, 1. Chodský minipivovárek, Oslavany, 
Řemeslný pivovar Husar, Pivovar Na Vyhlídce

vstupné: 100 Kč
pořádá:  město Židlochovice a Inspiro, o. s.

26. 6., 21:30 | PEKLO S PRINCEZNOU
Film k ukončení školního roku.
místo:  Letní kino Židlochovice
vstupné  děti 20 Kč, dospělí 80 Kč

27. 6., 17:00 | UKONČENÍ JUDISTICKÉ SEZÓNY
místo: Robertova vila
pořádá: Jednota Orel Židlochovice

30. 6., 14:00 | DĚTSKÝ POLOLETNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Můžete se přihlásit jako jednotlivci nebo jako tým 2–5 členů.
místo: Orlovna Židlochovice
stratovné: 50 Kč na hráče, přihlášky do 24. 6. 2016
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
info: 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
9. 7. | MEZINÁRODNÍ ZÁVODY RC MODELŮ AUT
místo: dráha RC Autoklubu
pořádá:  RC Autoklub Židlochovice, o. s.

16. 7., 8:00–23:00 | MERUŇKOBRANÍ
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice 
 a město Židlochovice
místo: náměstí Míru, Informační centrum a Viniferie

23. 7. | COPA DE ŽIDLE
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz; na fotbalovém hřišti
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice

14 Kultura – červen 2016 MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ
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Sháním menší rodinný dům se zahrádkou nebo větší byt 
v Židlochovicích nebo v přilehlých obcích.
Tel: 722 063 341.

Koupím chatu nebo chaloupku k rekreaci do 50 km od Brna. 
Tel: 792 284 071.

<

<

Řádková inzerce

Zavedená truhlářská firma ACER WOODWAY z Brna 
se zaměřením na komplexní vybavování interiérů pře-
devším dýhovaným nábytkem hledá zaměstnance na 
pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme zají-
mavě ohodnocenou tvůrčí práci na originálních reali-
zacích interiérů.

V případě zájmu volejte na 603 178 498 nebo pište na info@

acerww.cz
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Z představení Monsieur Amédée / foto: Miroslav Gergel Hasičské cvičení / foto: Ivo Brychta

Pálení čarodejnic na fotbalovém hřišti / foto: Miroslav Gergel Ukončení sezóny mladých badmintonistů / foto: Milena Moudrá

Kameny zmizelých, vystoupení pěveckého sboru / foto: Lenka Betášová Den matek u zahrádkářů / foto: Miroslav Gergel

První svaté přijímání v kostel Povýšení sv. Kříže / foto: Soňa Sommerová Ing. Marek Babisz vyhlašuje Víno regionu / foto: Milena Moudrá


