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Pane starosto, krajské vol-
by jsou za dveřmi a Vy v nich 
můžete pro Jihomoravský kraj 
sehrát podstatnou roli. Neptám 
se však vůbec na Váš program 
či politické cíle. Nicméně pro 
naše občany je  jistě velmi pod-
statné vědět, aniž bych chtěl 
jakkoliv předjímat výsledky, co 
můžou volby pro naše město 
znamenat?

Přirozeně chápu velmi dobře, 
kam míříte. Mohu zcela upřím-
ně odpovědět, že tak jak jsem 

Jan Vitula:  Každá volba je důležitá
slíbil po zvolení starostou Žid-
lochovic, hodlám „starostovat“ 
po celé své funkční období. 
Výsledky krajských voleb na to 
nemohou a nebudou mít žádný 
vliv. 

To občané jistě rádi uslyší. 
Opravdu Vám „starostová-
ní“ přirostlo tak k srdci? Přeci 
jenom jsem už  zaslechl názor, 
jestli  nejsou pro Vás Židlocho-
vice  poněkud „malé“?

Nemusíte tomu věřit, ale já 
jsem v Židlochovicích starostou 
rád. Ta práce mi připadá velice 
přímočará a nesmírně smyslupl-
ná. Naše město je totiž tak ako-
rát veliké, aby se jeho problémy 

daly řešit poměrně velmi rychle. 
Nepopírám, že při tom využí-
vám svých poznatků a kontak-
tů z působení ve státní správě. 
Tím „využíváním“ míním jakýsi 
drobný nadhled nad řešenými 
záležitostmi, který nám umož-
ňuje ve vztahu k městu plánovat 
s větším výhledem  do budouc-
na… 

Díky výše uvedenému má 
městská rada naplánované 
investice do rozvoje Židlocho-
vic ve výši přibližně 180 mili-
onů, a to pouze  v nejbližších 
letech… Samozřejmě nejde jen 
o prostředky z rozpočtu města, 
jedná se o promyšlenou granto-
vou vizi. 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

A nutno ještě podotknout, 
že do uvedené  částky samo-
zřejmě nezahrnuji plánovanou 
výstavbu nádraží, které samo o 
sobě představuje velmi nadstan-
dardní investice.

Je tedy vše otázka pouze 
/ nancí? Zdá se, že všechno se 
točí především kolem nich. 
Poslední dobou stále častěji 
slýchám docela nesympatický 
bonmot, že „peníze jsou až na 
prvním místě“.

Tak tomu rozhodně v případě 
mé kandidatury není. 

Být členem jihomoravského 
zastupitelstva znamená přede-

Mateřská škola

Nově otevřená třída štěňátek / foto: Milena Moudrá
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vším být informován o nejno-
vějším dění v té které oblasti. 
A nejen být informován, ale mít 
také možnost ovlivnit nastavení 
například regionálního školství. 
A to je jistě jedna z věcí, které 
mne zajímají i kvůli Židlochovi-
cím. Mám na mysli naše gymná-
zium, jehož zřizovatelem je Jiho-
moravský kraj. Je skutečností, 
že gymnázium bylo opakovaně 
zachraňováno před plánovaným 

slučováním středních škol právě 
díky naší angažovanosti na kraji.

Že je školství Vaší prioritou, 
je obecně známo, ale co další 
oblasti?  

Samozřejmě je takových 
oblastí celá řada. Jen namátkou  
stačí uvést, že kraj má také roz-
hodující vliv na opravy silnic 
2. a 3. třídy. A ihned máte před 
sebou další velkou oblast, která 
Židlochovice opravdu trápí.

Zkrátka z pozice krajského 
zastupitele se i městské záležitos-
ti lépe chápou a ovlivňují.

Předpokládám, pane sta-
rosto, že závěrem našeho roz-
hovoru chcete pozvat občany 
k volebním urnám.

Zcela přirozeně ano!
To, co chci vzkázat, už zaznělo 

mnohokrát, ale přesto si myslím, 
že to stojí za zopakování:

Každá volba je důležitá, nej-

horší volbou je nevolit!
Prosím, pamatujme na to.
Patří k českému folklóru 

u voleb absentovat a pozdě-
ji nadávat na výsledky. Prosím 
tedy občany, aby neváhali vyjád-
řit svůj názor, ať je jakýkoliv.

Nestává se to často, ale v tom-
to případě opravdu záleží 
na každém z nás...

 >> pokračování ze strany 1

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hosp.

Třídit odpad budeme i na veřejných plochách

ESTETICKÉ ODPADKOVÉ 
KOŠE VE STŘEDU MĚSTA

Koncem srpna tohoto roku 
byly ve dvou nejrušnějších 
lokalitách města nainstalovány 
nové odpadkové koše na třídě-
ný odpad. Jedná se o třídílné 
koše určené k ukládání papíru, 
plastu a ostatního odpadu. Koše 
jsou zřetelně označeny názvem 
druhu odpadu. Celkem bylo 
umístěno na náměstí Míru šest 
sestav a na autobusové nádraží 
dvě sestavy těchto košů. Koše 
mají kovovou konstrukci a jsou 
opláštěné tropickým dřevem. 
Město chce tímto opatře-

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se uskuteční ve středu 26. října v 18:00 hodin v restauraci Za komínem. Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Jan Vitula, starosta

ním docílit dalšího snižování 
množství směsného komunál-
ního odpadu. Děkujeme všem, 
kteří poctivě třídí.

ROZŠÍŘENÍ ODPOČINKO-
VÝCH MÍST

Další novinky, které  v oblasti 
zlepšení života ve městě připra-
vujeme, na sebe nenechají dlou-
ho čekat. Během podzimu 2016  
budou výrazně rozšířeny počty 
laviček v různých lokalitách 
Židlochovic. Místa byla vybrána 
především na základě podnětů 
od vás, obyvatel města. Celkem 
bude během podzimu osazeno 
31 laviček a sedacích kmenů, 
např. v ulicích kpt. Rubena, 
Brněnská, Žerotínovo nábřeží, 
sídliště Družba, Komenského, 
či v krajině kolem Židlochovic 

v lokalitách Líchy, biocentrum 
u stadionu a mokřad u čističky. 
Dle konkrétní lokality budou 

použity čtyři různé typy lavi-
ček, celkový náklad na pořízení 
bude asi 150.000,– Kč.

Další část dna toku řeky Svratky byla zbavena odpadů

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Dva a půl tuny odpadu bylo 
vyzdviženo 2. září ze dna řeky 
Svratky v úseku dlouhém 800 
metrů. Skupina zaměstnan-
ců města  v čele se starostou, 
místní hasiči, rybáři z Morav-
ského svazu a pracovníci Povo-
dí Moravy postupovali proti 
proudu řeky od čističky k lávce 

a navázali tak na loňský srpen,  
kdy společně vyčistili předchá-
zející úsek od soutoku Svratky 
a Litavy.

„Letos to bylo těžší, voda byla 
zakalená a jen těžko jsme vidě-
li na dno. Hloubka v těch mís-
tech dosahuje sice jen do 50 cm, 
jsou ale i místa, například pod 
zahrádkami, která jsme z důvo-
du bezpečnosti raději vynecha-
li,“ doplnil  Milan Komenda, 
vedoucí odboru životního pro-
středí.Čištění dna Svratky / foto: Milena Moudrá 

Koše na třídění odpadu na autobusovém nádraží / foto: Martin Dratva 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 17. srpna 2016 
Výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

odkoupit parcelu KN 518 
o výměře 90 m2, zapsanou na 
LV č. 373 v katastru nemo-
vitostí pro obec a katastrál-
ní území Židlochovice, a to 
včetně stavby – objektu pro 
bydlení č. p. 15, Strejcův sbor, 
která je součástí pozemku 
KN 518, za kupní cenu ve výši 
2.890.000,– Kč.
prodat komunikaci a pozem-
ky na ul. Topolové p. č. KN 
2780/15, část pozemku p. č. 
KN 2780/16, část pozemku 
p. č. KN 2780/17 a komu-
nikaci na pozemku p. č. KN 
2780/15 a části pozemku 

<

<

p. č. KN 2780/17 společnosti 
LAC, s. r. o. se sídlem Štefá-
nikova 116, Rajhrad, 664 61, 
IČ 469 03 470, za kupní cenu 
1.100,–  Kč/m2.
koupit část pozemku p. č. KN 
825/3 o výměře cca 33 m2 a 
p. č. ZE 2140/2 o výměře cca 
40 m2 v k. ú. Hrušovany u Br-
na za kupní cenu 1.000,– Kč/
m2. Přesnou výměru pozem-
ků určí geometrický plán po 
dokončení stavby. Předmět-
né pozemky se nachází v k. ú. 
Hrušovany v blízkosti trati.

ZM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 11 rozpočtu r. 2016.

RM 2. září 2016 
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít nájemní smlouvu 

<

<

<

na nájem části pozemku p. č. 
614/1 v k. ú. Židlochovice 
o výměře 3 578 m2 za 20,– Kč 
za 1 m2 a rok, se Správou 
železniční dopravní cesty 
na dobu neurčitou. Nájem 
bude sjednán pro stavbu 
„Židlochovice, přestupní ter-
minál IDS“.
vypovědět smlouvy o nájmu 
pozemků pod bistrem 
na Žerotínově nábřeží uza-
vřené mezi městem Židlo-
chovice a Davidem Sedláč-
kem.

RM schvaluje:
individuální dotaci pro Dět-
ský sbor Židlochovice ve výši 
45.000,– Kč.
navýšení kapacity Mateřské 
školy Židlochovice ze 155 
na 167 dětí.

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Ve zkratce...

Předseda Mediální komise 

děkanem

Blahopřejeme předsedovi 
Mediální komise Zpravodaje 
doc. Mgr. Petru Francánovi, 
který v měsíci říjnu nastupu-
je na místo děkana Divadelní 
fakulty Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně. 
Do této  prestižní funkce byl 
zvolen jednomyslně v dubnu 
2016 fakultním akademickým 
senátem. JAMU patří mezi 
naše nejvýznamnější umělec-
ké vysoké školy univerzitního 
typu. Divadelní fakulta za svou 
existenci vychovala nespočet 
vynikajících herců: Boleslava 
Polívku, Miroslava Donutila, 
Dagmar Veškrnovou-Havlo-
vou, Elišku Balzerovou, Vla-
dimíra Menšíka, Jana Budaře 
či Pavla Lišku, ale samozřejmě 
i mnoho významných osob-
ností  v oblasti dalších umění: 
například režie, dramaturgie, 
muzikálu, scénogra7 e atd. 

Přejeme hodně tvůrčích sil!
Mediální komise

Akátový dům v Rajhradě zve 
k prohlídce

Domov pro seniory Akáto-
vý dům Rajhrad, Městečko 52, 
pořádá v sobotu 1. 10. 2016 
od 9.00 do 17.00 h den otevře-
ných dveří. Součástí je prodejní 
výstavka ručních prací, občer-
stvení zajištěno. Srdečně zveme 
zájemce o bydlení i veřejnost.

Bronislava Migotová
vedoucí Akátového domu

Marmelády v nabídce Infor-

mačního centra

Židlochovický spolek Otaká-
rek vyrábí marmelády, džemy, 
sirupy a další dobroty z plo-
dů vypěstovaných na Výhoně 
a v bezprostředním okolí kop-
ce.Od září mohou zákazníci 
toto zboží zakoupit na RTIC 
v Židlochovicích.

Nabídka regionálních vín 
na Infocentru tak byla doplně-
na o další zajímavé produkty 
z regionu.

Martina Máca
Městské kulturní středisko

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Po chodnících na mostě na kole ano. Ale pěšky...

Poslední dobou dostáváme 
na radnici stále více stížností 
od chodců přecházejících most. 
Důvodem jsou cyklisté, kte-
ří využívají chodník na mostě 
jako cyklostezku.

Pokud se na chodníku střet-
nou v jednom bodě maminka 
s kočárkem, senior s holí a rozje-
tý cyklista, je už situace poměr-
ně nebezpečná. K tomu je třeba 
podotknout, že hustota chodců 
bývá na mostě opravdu vysoká. 
Současně si ale uvědomujeme, že 
silnice spojující oba břehy Svrat-
ky je přetížená a pro cyklistu, 

ne-li „cyklo-rodinu“, nebezpeč-
ná. Z tohoto důvodu se u mostu 
brzy objeví, nebo možná když 
budete číst tyto řádky, se již obje-
vil, upozorňující text žluté barvy: 
Cyklisto, veď kolo. Vodorovná 

značka je doplněna vykřičníkem 
ve žlutém trojúhelníku. Tímto 
krokem chceme cyklisty upozor-
nit na to, že se nachází na chod-
níku, a ne na cyklostezce.

Na chodníku cyklista správně kolo vede / foto: Milena Moudrá

Ing. Jan Vitula
starosta města

Naše město již po několik let 
opakovaně upozorňuje krajskou 
správu a údržbu silnic na nevy-
hovující stav vozovky na mostě 
přes řeku Svratku. K tomu jsme 
loni přidali i informaci o propadlé 
vozovce u krajnice naproti pošty. 

Konec loužím na mostě

Jedná se sice o vady, které přímo 
neohrožují občany ani řidiče, ale 
stav, kdy jsou po každém větším 
dešti chodci vystavování sprš-
kám vody z kaluží tvořících se na 
mostě, je nevyhovující. Po opa-
kovaných urgencích a osobním 
jednání dorazil koncem srpna 
na náš úřad podklad z Jihomo-
ravského kraje, který navrhuje 
opravu mostu i s úpravami sklo-

nu vozovky tak, aby byl problém 
trvale vyřešen. Realizace záměru 
se očekává na jaře příštího roku. 
Doufejme tedy, že kraj své slovo 
dodrží a občané nebudou muset 
po každém dešti uhýbat před 
vodou odstřikující od projíždě-
jících automobilů.
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Tísňová linka 112 pokrý-
vá celé území Evropské Unie 
a  má za úkol příjem hlášení 
o mimořádné události a zajiš-
tění pomoci postiženému bez  
jazykové bariery a bez potřeby 
znalosti, které  záchranné slož-
ce událost připadá. Operátor 
přijímá tísňovou výzvu, vyhod-
notí situaci a dále přeposílá  
policii, hasičům či záchranné 
službě. Tento krok trvá méně 
než 20 vteřin.

PROČ VOLAT LINKU 112?
Volání bez jazykové bariéry

V rámci celé republiky půso-
bí několik operátorů hovořících  
anglicky či německy. Operač-
ní střediska jsou propojena 
a v případě, že volající hovoří 
jiným jazykem, vyhledá ope-

npor. Ing. Petr Svoboda
Hasičský záchranný sbor JmK
Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Linka 112: Nejrychlejší pomoc bez jazykové bariéry

rátor způsob  propojení tak, 
aby se s volajícím dohovořil. 
Budete-li v zahraničí, bude váš 
hovor odbaven v anglickém 
či německém jazyce a samozřej-
mě v národním jazyce země, ve 
které se nacházíte. V případě, 
že žádný světový jazyk neovlá-
dáte, je technicky možné hovor 
přepojit do České republiky, kde 
bude odbaven a zpětně získané 
informace předány příslušnému 
operačnímu středisku v místě 
události.

Stoprocentní dostupnost
Dovoláte se vždycky, čísla 150, 

155, 158 mohou být přetížená 
a dovoláte se z kteréhokoliv 
operátora, bez signálu, i bez sim 
karty.

Určení přibližné lokace volají-
cího

Operátor je schopen určit GPS 
(místo) volajícího a tím zkrá-
tit dobu zákroku na minimum, 
přičemž platí, že čím je hustota 

mobilních vysílačů větší, tím je 
určení místa volání přesnější.

MÁM VOLAT 112 NEBO 155?
Tísňová linka 112:

Jste-li v terénu: nevíte si rady, 
nevíte, kde jste: na dálnici, v pří-
rodě, a když si nejste jisti, komu 
zásah patří.

Záchranná služba 155:
Jste-li doma a máte zdravot-

ní potíže, při náhlém ohrožení 
života – operátorka Vás navede 
při poskytování první pomoci.

JAK NAHLÁSIT MIMOŘÁD-
NOU UDÁLOST 

Operátor se ptá na tři základní 
informace:

Co se stalo?
Kde se to stalo?
Kdo volá?

Přestože zneužití tísňového 
volání je trestné, přijímají ope-
rátoři tísňové linky 112 přibližně 
70 % zlomyslných nebo planých 
hovorů. Absolutní dostupnost 
linky 112 mnohdy způsobí neú-
myslné tísňové volání např. při 
uložení telefonu v brašně či kap-
sách, a váš telefon, z kterého jste 
vyjmuli sim kartu, není příliš 
vhodnou hračkou pro momen-
tální zabavení dítěte. 

Obsluha tísňové linky připad-
la Hasičskému sboru ČR, který 
je páteřní složkou integrovaného 
záchranného systému.

–

–

–

Národní tísňová čísla

– Hasiči ČR 150

– Zdravotnická záchranná služba 155

– Policie ČR 158

Jednotné evropské tísňové číslo 112

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Starosta města Židlochovice podle ustanovení §27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční
v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Komenského 182, 
Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudo-
va, Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 
666–668, č. p. 690–703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska,
ve volebním oktrsku č. 2 je volební místnost v budově Masarykova kulturního domu na ulici Tyršova 161, Žid-
lochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, kpt. Rubena, 
Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, 
Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651–665.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Všem voličům budou na adresu jejich trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Židlochovicích dne 7. září 2016
Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice
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MŠ Židlochovice

Město Židlochovice se stává 
oblíbenou destinací pro bydle-
ní. Nelze se proto divit, že jsou 
poměrně rychle zastavová-
ny volné pozemky. S tím však 
přichází i některé problémy. 
Jedním z nich je nedostatečná 
kapacita škol. Základní školu 
řešíme výstavbou nové budovy 
na Tyršově ulici. Méně nápadně 
však probíhaly úpravy v mateř-
ské škole. Na jaře letošního roku 

Ing. Jan Vitula
starosta města

jsme podali projekt na dostav-
bu další třídy v objektu na uli-
ci Brněnská. Přesto, že žádost 
nebyla doposud vyhodnocena, 
pustili jsme se o prázdninách 
do budování další třídy, tak aby 
byli uspokojeni všichni rodiče 
ze Židlochovic, kteří potřebují 
své dítě ve školce umístit. Vše 
se podařilo a v září jsme otevře-
li další třídu. Jsme tak schopni 
pokrýt potřeby našich občanů. 
Nyní jen musíme čekat, zda 
bude náš projekt dobře hodno-
cen a budeme moci část nákladů 
na rekonstrukci zaplatit z evrop-
ských prostředků. 

Nově otevřená třída Štěňátek nabídla dalších patnáct míst

Gymnázium Židlochovice

Podle zveřejněných výsledků 
společné části maturitní zkouš-
ky, které najdete na 

http://vysledky.cermat.cz/, 
obsadila naše třída oktáva 
v didaktickém testu z matemati-
ky osmé místo v celkovém hod-
nocení tříd. Po zprůměrování 

RNDr. Jiří Kubeš
gymnázium

za všechny třídy v jednotlivých 
školách, pak dokonce vychází, 
že Gymnázium Židlochovice 
bylo jako škola v tomto testu prv-
ní v republice (percentil 90,4). 

Také podíl žáků, kteří si mate-
matiku vybrali jako maturitní 
předmět, je oproti celostátnímu 
průměru o dost vyšší.

Je třeba poděkovat matu-
rantům, kteří se o tento pěkný 
výsledek zasloužili: Michaela 
Kurková (100 %), Karel Kugler 

Celorepublikové prvenství našich maturantů

(100 %), Josef Dvořák, Jan Zich, 
Karolína Kleinová, Filip Lunda, 
Roman Paták, Jakub Šafařík, 
Jakub Veselý, Duc Viet Tran, 
Kateřina Furchová, Lucie Vítko-
vá a Ondřej Kučera.

Na závěr upozornění CERMATU:
Za jakékoli interpretace, řazení, 

seskupování či jiné operace s pub-
likovanými daty než ty, které jsou 
provedeny Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (Centrum) 
pro účely této aplikace, nenese Cen-
trum žádnou odpovědnost.

Všechna prezentovaná data 
a všechny strukturované pohledy 
na ně mají vypovídací schopnost 
pouze v rozsahu jejich věcného 
obsahu a statistické významnosti. 
V žádném případě je nedoporuču-
jeme používat jako solitérní uka-
zatele kvality. Mohou ale uživateli 
posloužit jako racionální základ pro 
směrování dalších kroků při výběru 
školy, oboru či k tvorbě náhledu na 
ekvivalentní část vzdělávacího sys-
tému.

Průměr percentilového umístění

Gymnázium Židlochovice 90,4269

PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s. 90,178

Gymnázium, České Budějovice 88,4596

Biskupské gymnázium, Brno 85,8767

Gymnázium, Praha 9 85,795

Gymnázium, Praha 7 85,2362

První české gymnázium v Karlových Varech 84,1155

Maturanti se na radnici  rozloučili  se studiem / foto: Lenka Betášová

Od začátku prázdnin probíhá 
v areálu Gymnázia Židlocho-
vice rekonstrukce venkovních 
prostor. Investice na rekon-
strukci obdržela škola od svého 

RNDr. Jiří Kubeš
gymnázium

zřizovatele – Jihomoravského 
kraje. Součástí stavebních úprav 
byla nejdříve demolice býva-
lých garáží a skladů, které byly 
v havarijním stavu. Na volné 
místo byla pak navržena nová 
budova o dvou místnostech. Jed-
na bude sloužit jako objekt pro 
skladování sportovního vybave-
ní a druhá jako sklad na nářadí 

Gymnazisté se dočkali vlastního sportoviště  

Děti při hře / foto: Milena Moudrá 

pro údržbu zahrady. Za budo-
vou bude zhotoven přístřešek 
pro jízdní kola, k němu pak 
nové zpevněné plochy. V areá-
lu tzv. školního dvora pak bude 
vybudováno nové víceúčelové 
hřiště. Škola v současné době 
nemá žádné vyhovující prostory 
pro venkovní tělesnou výchovu 
a musí využívat nový sportovní 

areál základní školy. Nevýho-
dou je samozřejmě přecházení. 
Dále již byla provedena oprava 
stávajícího oplocení a součástí 
rekonstrukce je rovněž dodávka 
a montáž sportovního zařízení. 
Dokončení prací bylo plánová-
no do konce září.
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Ing. Jan Vitula
starosta města

Městské koupaliště má za sebou první sezónu

Město Židlochovice převza-
lo objekt koupaliště počátkem 
letošního roku. Cílem bylo jeho 
otevření v přijatelném stavu 
do začátku prázdnin. Po velice 
hektických přípravách (odstra-
nili jsme naprosto neuvěřitelné 
množství odpadu, posekali opa-
kovaně porosty, opravili zařízení, 
natřeli bazén a provedli celou 
řadu drobných úprav) jsme ote-
vřeli 24. června . Hned první den 
po otevření navštívilo koupaliště 
přes 500 lidí. Letošní léto však 
koupání příliš nepřálo. Tropic-
kých dnů bylo málo a nocí ještě 
méně. Počasí se spíše vyznačova-

lo velkou nestálostí, kdy po jed-
nom hezkém dni následovaly 
dva dny teplotně podprůměrné. 
Klasického tropického týdne 
(teploty nad 30 °C) jsme se nedo-
čkali vůbec. Jedinou výhodou tak 
bylo, že kvůli absenci tropických 
dnů a chladnějším nocím byla 
teplota vody osvěžující. A tak 
i přes to, že počasí přálo spíše 
výletům na kole a návštěvám 
hradů a zámků, navštívilo naše 
koupaliště 5000 lidí. Jeho provoz 
a stav areálu byl ze strany občanů 
vnímán velice pozitivně, byť byly 
úpravy učiněny pouze v nezbyt-
ně nutné míře.

Do nové sezóny 2017 se Vám  
budeme snažit zpříjemnit pobyt 
v areálu ještě více. Rádi bychom  
zrekonstruovali hodně oblíbe-
né brouzdaliště a doplnili řešení 

chybějícího sportovního vyžití 
pro nejmenší děti. Investovat 
bude třeba i do technologií.

Z našeho koupaliště bychom 
rádi vybudovali příjemné místo 

k odpočinku, kam se ráda vydá 
celá rodina a stráví zde hezký 
den.

Bohumila Pavková
městská knihovna

Knihovna vyhlásila novou literární soutěž na téma mýtů a legend

Začátkem září byla v Městské 
knihovně Židlochovice vyhlá-
šena literární soutěž pro děti 

a mládež na téma Mýty a legen-
dy mého kraje. Povídky, pohád-
ky, eseje či básničky na motivy 
legend a pověstí skutečných 
či vymyšlených v maximálním 
rozsahu 1–5 stran můžete ode-
vzdávat v knihovně do konce 

října. Soutěž probíhá ve dvou 
věkových kategoriích: 6–9 let 
a 10–18 let. Vyhlášení výsledků 
proběhne koncem listopadu. 
Vítěz z každé kategorie se zúčast-
ní slavnostního setkání autorů 
vítězných prací, které se bude 

konat v sobotu 3. prosince letoš-
ního roku v brněnském Divadle 
Polárka. Projekt je \ nancován 
Jihomoravským krajem. Více 
informací Vám rádi poskytneme 
v knihovně.

Koupaliště na počátku letní sezóny / foto: Milena Moudrá 

V pátek 16. září se v restau-
raci Za komínem, v galerii 
Orlovna, uskutečnila komen-
tovaná výstava architektonic-
kých studií arch. Ing. Pavla 
Jury.

Odbornými komentáři, avšak 
srozumitelnými i laikovi, dopro-
vodil prezentované záměry sám 
autor. Smyslem tohoto setká-
ní bylo především poukázat 
na směr, kterým bychom si přá-
li, aby se město v dalších letech 
ubíralo. Projekty, které byly 
představeny, zřetelně naznaču-
jí, že se jedná o vize přesahující 
jedno čtyřleté volební období. 
To je dáno zejména tím, že jed-
notlivé studie řeší historické 
jádro města koncepčně, invenč-
ně a se vzájemnou prováza-
ností. Jsem rád, že se celá rada 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Architekt Jura představil na komentované výstavě budoucnost Židlochovic

města při výběru jednomyslně 
shodla na architektovi Pavlu 
Jurovi. Jura ve svých studiích 
jasně prokázal svou kreativitu 

Ing. Arch. Pavel Jura a prof. MUDr. Petr Wendsche, CSc. při debatě nad projektem / foto: Milena Moudrá 

a citlivost vůči stávajícím histo-
rickým objektům. Vzpomínám 
si, že podobný dojem jsem měl, 
když vyhrál jeho projekt na naši 

rozhlednu Akátová věž Výhon. 
Rozhledna s horizontem Výho-
nu splynula, jako by byla jeho 
součástí od nepaměti.



Slunce a vysoké teploty provázely celé letošní hody

POŘADATEL HODNOTÍ
Teploty, které dosahovaly 

odpoledne k třicítce, sice ubra-
ly trošku sil zejména stárkům 
při hodovém zvaní, nicméně 
se výraznou měrou podepsaly 
na letošní návštěvnosti, která 
byla nadprůměrná.

Hody byly zahájeny v pátek 
9. září  na náměstí nejprve povo-
lením hodů a následně i stavě-
ním máje. 

V sobotu již stárci, nastrojeni 
v krojích, zvali k dalším hodo-
vým zábavám ve velkém horku, 
během odpoledne jim k tomu 
pomáhala i dechová hudba 
Blučiňáci. Při večerní zábavě, 
na které hrála skupina Merllin, 
jsme měli možnost zhlédnout 
i půlnoční překvapení připrave-
né stárky inspirované známým 
\ lmem Pomáda.

Neděle odstartovala hodovou 
mší svatou v kostele za účas-
ti biskupa litoměřického Jana 
Baxanta. V horkém odpoledni 
se uskutečnil hodový průvod, 
přijetí stárků starostou města na 
radnici a celé hody byly koru-
novány zatančením moravské 
besedy za tónů dechové hudby 
Lácaranka.

Obrovský dík patří perfekt-

ním stárkům, pořadatelům 
ze Sokola Židlochovice a města 
Židlochovice, sponzorům, kteří 
přispěli na zapůjčení krojů, Kar-
lově pekárně za koláče a panu 
Františku Švaříčkovi, jehož 
\ rma opět sponzorsky zajisti-
la úklid náměstí po hodových 
zábavách.

Letošní hody se vydařily. 
Za rok se těšíme nashledanou.

JAK SI HODY UŽIL NÁV-
ŠTĚVNÍK

Krátce po půlnoci z neděle 
na pondělí se náměstím rozezněl 
hřmot padající máji. Symbolic-
ky tak končí hodové veselí, které 
provázelo Židlochovice a jeho 
obyvatele celé tři dny. Už sta-
čí jen odvézt hromádky lavic 
a desítky pytlů s odpadky a žid-
lochovické hody 2016 navždy 
zůstanou minulostí. A to minu-
lostí mimořádně vydařenou. 

Úctyhodný počet třiceti dvou 
stárků a dvou sklepníků se stal 
příslibem mimořádné události. 
Odhodlání a zápal, se kterým 
se svých rolí ujali, jim nedalo 
ani na chvíli vydechnout. Skvěle 
se postarali o naplnění folklor-
ního a kulturního odkazu této 
nádherné tradice. Však se taky 

lidové písně nesly nočními uli-
cemi už celý hodový týden, jak 
se stárci poctivě připravovali.

Hlavní pár Honza Srnec 
a Simona Jančaříková si zaslouží 
velkou medaili. Povedlo se 

jim nejen vše per_ tně nača-
sovat a realizovat, ale společně 
s pořadateli nám přinesli jedny 
z nejkrásnějších hodů posled-
ních let. Nesmím zapomenout 
ani na starostu sokola Oldřicha 
Kahouna, který jako takový „táta 
stárků“ udržoval tok zábavy 
v plném proudu. Nadšení a elán 
se projevil i na spokojenosti 
návštěvníků, jejichž množství 

Oldřich Kahoun
T.J. Sokol Židlochovice

bylo rekordní. Kapely, které se 
na letošním pódiu vystřídaly, 
zaplnily parket vždy až do čas-
ných ranních hodin. Ať už šlo 
o Artemis, Merllin, Blučiňáky 
či tradiční Lácaranku, splnily 

své poslání bezezbytku. Díky 
nebývale teplému počasí, kte-
ré hody provázelo, jste v neděli 
na náměstí jen stěží hledali vol-
né místo. Široká nabídka jídla 
a pití musela každého Moraváka 
potěšit. Pochod, beseda i tanec 
pod májou dokreslily kolorit 
letošních hodů, jakožto jedné 
z nejvydařenějších akcí tohoto 
roku.
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Stárci nesou máju na náměstí / foto: Petr Ustohal 

„Hody se mi moc líbily i přes to, že byly velmi náročné. Bavily mě 
předcházející stárkovské, kde jsme nacvičovali besedu, pochod 
stárků, my holky jsme vyráběly růže na máju, zatímco kluci se 
starali o její výběr a přípravu. Velmi jsem se těšila i na následné  
sobotní půlnoční překvapení, jak v kostýmech, tak v krojích, také 
proto, že to bylo v Židlochovicích poprvé. Myslím, že se nám hodně 
povedlo.“

„Na hody jsem šla s kamarádkami, aniž bych věděla, do čeho 
vlastně jdu, ale parta byla dobrá a příští rok půjdu zase.“

Klára Jakubcová, stárka

„Nejtěžší z celých hodů je asi sobotní zvaní, letos navíc bylo velmi 
teplo a pobyt v kroji  od rána do pozdního odpoledne byl hodně 
vyčerpávající.  Lidé nás přijímali mile, možná o něco lépe se zve 
na Žižkově a ve starých zástavbách, sídliště je v tomto trošku míň 
osobní. Ale třeba tam nebyli doma, když bylo tak hezky.“

Sobotní zvaní / foto: Petr Ustohal 

Biskup Jan Baxant při hodové mši / foto: Soňa Sommerová 

Martin Janíček
Komise kultury



Mgr. Martina Bartáková
Kancelář tajemníka

Rakouští čerti nosí kolem pasu kravský zvon

Stejně jako v loňském roce se 
i letos v Židlochovicích usku-
teční pochod čertů – krampu-
sů. Krampus je alpské strašidlo, 
které v rakouském a jihoně-
meckém folklóru odpovídá čes-
kému čertovi, je to starověká 
tradice, která vznikla v rakous-
kých Alpách. Každá z masek je 
v podstatě malé umělecké dílo, 
masky jsou vyřezávané z lipo-
vého nebo borového dřeva, jsou 
ručně malované. Rohy na masce 
jsou pravé, používány jsou pře-
devším z mu  ̀onů, beranů nebo 
koz. Kožichy jsou šity z pravé 
kůže horských koz nebo ovcí. 
Krampus by měl mít kolem pasu 
připevněný kravský zvon, měl by 
mít kravský ocas a březové nebo 
vrbové proutí na šlehání.

Svátek krampusů je 5. prosin-
ce, v Rakousku ale chodí větši-
nou od listopadu až do ledna. 
V současnosti jsou v alpských 
vesničkách pořádány tzv. Kram-
puslaufy, průvody krampusů 
a jejich skupin. Každá skupina 
je něčím odlišná, skupiny jsou 
doprovázeny pekelnými vozy, 
různými strašidly, rachotem 
zvonů, řetězů, hlasitou hudbou 
a spoustou kouře a dýmu.

V Židlochovicích se Pochod 
rakouských čertů uskuteční 
v sobotu 26. listopadu, začá-
tek pochodu bude v 17.30 hod. 
na stejné trase jako v loňském 
roce. Pochodu se zúčastní tyto 
skupiny: Reichraminger Hinter-
gebirgsteufe, Waldzeller Woid-
tei  ̀n, Zarathos Teufel a Kram-
pusverein Diabolos Sandl, 
v minimálním počtu 80 masek.

Po zkušenostech z předchozího 
roku jsme se rozhodli, že pochod 
půjde ze dvou směrů, první sku-
pina vyjde od základní školy 
na ulici Komenského a druhá 
skupina od restaurace Pavir na 
ulici Masarykově. Vzhledem 
k tomu, že jsme pochod přesu-
nuli na víkend, rozšířili jsme pro-
gram již na dopoledne, kdy pro 
obyvatele města i jeho návštěvní-
ky připravujeme trh s předvánoč-
ním zbožím. Pochod bude stejně 
jako v loňském roce obohacen 
o doprovodný program. Upřes-
ňující informace k průběhu celé 
akce najdete v listopadovém čísle 
Zpravodaje.
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Rakouští čerti v Židlochovicích 2015 / foto: Pavel Turek



Marie Štyglicová
Ing. Radmila KaW ová
Komise pro občanské záležitosti

Vyhlídková jízda seniorů po městě

Starosta města Židlochovi-
ce ve spolupráci s Komisí pro 
občanské záležitosti uspořá-
dal piknik pro židlochovické 
seniory.

Sešli jsme se ve středu 31. srp-
na 2016 v 15 hodin u Informač-
ního centra. Jeli jsme se podívat  
na místa, která byla v Židlocho-
vicích zbudována v posledních 
letech. První zastávka byla na 
Výhonu u Akátové rozhledny, 
jež byla otevřena v roce 2009. 
Počasí nám přálo, byla pěk-
ná viditelnost.  Z rozhledny je 
krásný výhled do okolí. Aká-
tová rozhledna je dominantou 
Židlochovicka. Je vyhledávána 
i turisty z různých koutů naší 
republiky.

Dále jsme navštívili mok-
řad Líchy a mokřad u čističky. 
O jejich významu pro krajinu 
pohovořil Ing. Martin Dratva 
a starosta Ing. Jan Vitula.

Líbilo se nám nové hřiště 
u základní školy na Tyršově 
ulici. Slouží nejen potřebám 
žáků ZŠ, ale je denně využíváno 
v odpoledních hodinách mla-
dými sportovci z města i okolí. 
Hřiště umožňuje provozová-
ní řady sportů – fotbal, volej-
bal, basketbal, házená a další. 

Kruhovou dráhu si vyzkoušeli 
i odvážní senioři.

Projeli jsme novými ulicemi 
v areálu bývalého cukrovaru 
a u fotbalového stadionu. Nově 
postavené rodinné domy obklo-
pené zelení  jsou velmi pěkné.

Dále jsme si prohlédli pří-
rodní zahradu a dětské hřiště 
u Robertovy vily.

Velmi zajímavá byla návštěva 
sběrného dvora, kde je možnost 
okamžitého zpracování biood-
padu. 

Prohlídku různých částí 
Židlochovic si senioři velmi 
pochvalovali, protože mnozí 
z nich by jinak neměli možnost 
si tato místa prohlédnout. Naše 
město roste do krásy. 

Odpoledne jsme zakončili 
v zahradnictví Hortis, kde jsme 
poseděli v přátelské atmosféře,  

pan starosta odpovídal na dota-
zy přítomných, bylo připraveno 
pohoštění.

Všichni oceňovali pozornost 
vedení města a řidičů aut, kte-
ří se celé odpoledne věnovali 
účastníkům pikniku.

„Chtěla bych za Komisi pro 
občanské záležitosti všem zúčast-
něným poděkovat, obdivuji vita-
litu a stále dobrou náladu našich 
dříve narozených občanů, kteří 
z piknikového odpoledne udělali 
úžasné a milé setkání.

Myslím, že jsme založili novou 
tradici a takové poznávání naše-
ho okolí si každoročně zopakuje-
me. 

Přivítáme náměty kam se 
podívat a také budeme rádi, 
když se naše řady rozšíří.“

Radmila Ka? ová

Závěr setkání seniorů v zahradnictví Hortis / foto: Lenka Betášová

Možná to znáte také. Doma se 
nám nahromadilo spousta „vel-
mi potřebných věcí“. Rozhodli 
jsme se proto těchto věcí ve vel-
kém zbavit a celou domácnost 
vyčistit. Narazili jsme ale na věci, 
které jsme nedokázali jen tak 
hodit do popelnice. Mohly by 
ještě někomu posloužit. V dubnu 
letošního roku jsme tedy založili 
skupinu na Facebooku s názvem 
„ Blešák Židlochovice“ a pozva-
li do ní několik svých přátel. 
Od začátku nechceme nabízet 
v této skupině oblečení a tímto se 

Martin Mžíček
Židlochovice

vymykáme podobným faceboo-
kovým skupinám. Cílem také 
je, aby se lidé v Židlochovicích 
a okolí potkávali, věci prodávali 
nebo zdarma darovali. Za téměř 
půl roku od založení skupiny 
máme již 350 členů a každým 
dnem přibývají další. Prodaly se 
zde již desítky zajímavých věcí. 
V září jsem se rozhodli zpestřit 
tuto aktivitu o akci s názvem 
„Blešák v ulicích Židlochovic“. 
Jednalo se o sobotu 17. září kdy 
bylo možné vystavit nepotřeb-
né věci před svými domy. Akce 
měla na Facebooku docela dob-
rý ohlas, ale nakonec účastníky 
odradilo nejspíše nepříznivé 
počasí a zapojilo se pouze mini-

V Židlochovicích dáváme věcem druhou šanci

mum domácností. Naše rodina 
ale nenechala nic náhodě a jako 
správní průkopníci akce jsme 
již v 9 hodin měli provizorně 
zastřešený stánek plný věcí při-
pravený před domem. Během 
dopoledne se u nás zastavily asi 
dvě desítky lidí, se kterými jsme 
si popovídali a většinu věcí do 
oběda rozdali. Akci z naší stra-
ny hodnotíme jako vydařenou, 
jen doufáme, že v dalším kole, 
které plánujeme na jaro, se akce 
zúčastní větší množství domác-
ností.

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
FENWICK – Cizinec z Cor-
nwallu, ROBERTS – Cizinec, 
STEEL – Country, LAM-
BERT – Dům žen bez mužů

Romány českých autorů
PEKÁRKOVÁ – Pečená 
zebra, PETR – Straka na 
šibenici, ZIKMUND – Já, 
Mattoni, PAWLOWSKÁ 
– Cesta za láskou

Společenské romány
TYLER – Špulka modré nitě, 
ABULHAWA – Modrá mezi 
nebem a vodou, WINMAN 
– Rok zázraků

Psychologické romány
KETTU – Sběratel dýmek, 
FITZGERALD – Na vodě, 
OKSANEN – Čas ztrace-
ných holubic, RUIZ ZAFÓN 
– Marina

Historické romány
HANIBAL – Marie Kristina, 
nejmilejší dcera Marie Tere-
zie, WHITON – Z pamětí 
císařova antikváře, ČER-
NÁ – Václav IV., VÁCHA 
– Cestou

Fantasy a sci-/  romány
LAWRENCE – Roztříštěná 
říše: Trnový princ, Roz-
tříštěná říše 2:Trnový král, 
Roztříštěná říše 3: Trnový 
císař, NEWMAN – Tulák, 
SHANNON – Kostičas, 
BAXTER – Potopa, 

Detektivní romány a thril-
lery
OHLSSON – Miovo blues, 
KELLY – Kulka, DÁN 
– Cela číslo 17, GERRITSEN 
– Me\ sto

Dobrodružné romány
PETERS – Sběratel duší, 
L´AMOUR – Muž proti 
muži

Literatura faktu
ROSEN – Děti, které přežily, 
STEHLÍK – Babické vraždy 
1951, BROWN – Hrdinové 
ve člunu

Cizojazyčná literatura
JONASON – � e Hundred-

pokračování na straně 10 >>



rubriku připravuje
Tomáš Dratva, Židlochovice

Židlochovice včera a dnes

Podoba náměstí v současnosti (jaro 2015) / foto: Tomáš Dratva

Pohlednice - Náměstí v roce 1909, je dokončována fasáda nové soudní budovy (dnes poliklinika)

PŘÁLI BYSTE SI ZPÍVAT V PĚVECKÉM SBORU SKŘIVÁNEK?
PAK PŘIJĎTE MEZI NÁS, NAUČÍME VÁS POZNÁVAT KRÁSU A SÍLU HUDBY, SETKÁTE SE
S NOVÝMI MOŽNOSTMI, POZNÁTE NOVÉ KAMARÁDY, NAJDETE NOVÁ PŘÁTELSTVÍ...

KONTAKT:
ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SBOR SKŘIVÁNEK, mob.: 603 583 002, WWW.SKRIVANCI.COM

TĚŠÍME SE NA VÁS KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16 HODIN V ROBERTOVĚ VILE, NÁDRAŽNÍ 232,
KDE PRAVIDELNĚ ZPÍVÁME.

10 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Nové knihy

Year-Old Man Who Climbed 
Out of the Window and 
Disappeared, MERCIER 
– Night Train to Lisbon, 
NESBÖ – � e Leopard

Životopisy
TUČNÁ-NOVOTNÁ 
– Michal Tučný, MYERS 
– Nový car, KOZOHOR-
SKÝ – Zatracenej Zátopek, 
RIEBAUEROVÁ – Osm múz 
mého života

Regionální literatura
Nosislav v proměnách 
času, KLENOVSKÝ – Brno 
židovské

Naučná literatura
WOODWARD – Lahodně 
s Ellou každý den, ČECH 
– Angličtina pro lamy, FINN 
– Běhání s Keňany, SOKOL 
– Zůstat na zemi

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
VESELÁ – Písmenková 
říkadla

Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Hasičské 
pohádky, KRATOCHVÍL 
– Františkovy pohádky z 
Kouzelné školky, KAHOUN 
– Jak se mají včelí medvídci?

Pohádkové příběhy
VANĚČEK – Kouzelné 
pověsti pražské, aneb, Jak to 
bylo doopravdy

Dobrodružné a detektivní 
příběhy
BRADLEY – Vražda není 
hra, Smrt v křišťálové kouli, 
Koláč s kapkou jedu

Psychologické romány
ZUSAK – Když psi pláčou

Fantasy romány
ROWELL – Nedej se

Dívčí romány
CONSTANTINE – Léto, 
kdy jsme se potkali, CABOT 
– Princezna školou povinná

Naučná literatura
GONICK – Algebra, BIRLEY 
– Jak se naučit blogovat a 
vlogovat v 10 lekcích, DYER 
– Už žádné výmluvy!



Vám dnes přibijí hřebíčkem, což 
by dřív žádný odborník nikdy 
neudělal. „Dobrá zpráva je, že ve 
Zlíně letos nově otevřela Střední 
škola obchodně technická obor 
obuvník, kam se sice přihlásilo jen 
pět uchazečů, ale i to dává jistou 
naději na zachování tradičního 
českého řemesla,“ s optimismem 
zakončuje povídání majitelka 
obchodu Květa Vašíčková.

Prodejna Obuv Květka / foto: Milena Moudrá

HISTORIE
V roce 1997 proběhla rekon-

strukce objektu č. 29 na židlo-
chovickém náměstí, kde bylo 
k 1. 9. otevřeno dvanáct obcho-
dů. Spojením dvou obchodních 
prostor získala do té doby úřed-
nice, původní profesí absolvent-
ka Střední průmyslové školy 
kožařské ve Zlíně, Květa Vašíč-
ková, prodejnu obuvi a kožené 
galanterie. Později, aby se při-
způsobila poptávce, rozšířila 
obchodní prostor ještě o jednu 
místnost, v mezidobí pak ote-
vřela na náměstí ještě druhou 
prodejnu se sportovním zbožím. 
Omezené prostory však nedo-
volovaly rozšiřovat nabídku, aby 
byla schopna konkurence vel-
kým obchodním řetězcům, a po 
pěti letech obchod se specializo-
vaným zbožím zavírá.

SOUČASTNOST
Dnes se soustřeďuje na prodej 

dámské módní kožené obuvi 
zn. Tamaris, Marco Tozzi, Cap-
rice, Barton, pánské obuvi zn. 
Rieker, Weinrenner, Josef Seibel 
a Mustang. V nabídce nalezne-
me i luxusní španělské dámské 
boty zn. Menbur a Hispania za 
vyšší ceny, o které je mezi zákaz-
nicemi také zájem. Oblíbená 
a stále více vyhledávaná je obuv 
ve větší šířce.

„Širší pohodlná obuv na našem 
trhu chybí, lidé dnes upřednost-

rubriku připravuje
Mediální komise

ňují pohodlí chodidla, vyhledáva-
jí poradenství a mohu říci, i milé 
a příjemné prodavačky. Cení si 
toho, že se jim věnujete. Komu 
co obout je někdy velmi složité. 
Musíte znát lidi, být trochu psy-
chologem, stane se, že zákazník 
vyzkouší až 20 párů, než odejde 
spokojený s nákupem“.

Pohodlnou obuv jezdí naku-
povat lidé z širokého okolí, 
z Břeclavi, Valtic i Brna. Zákaz-
nice se rády vracejí také pro-
to, že v nabídce obuvi Květka 
jsou i boty vyráběné v malých 
kolekcích. „Naším záměrem je 
nabídnout jiné boty než konku-
rence a také vždy jen pár kousků 
kabelek. Snad žádná žena  nech-
ce potkávat stejné boty či  svou 
kabelku na každém kroku...“

Speciální péči věnuje Obuv 
Květka zákazníkům seniorského 
věku, právě oni vyhledávají obuv 
lehkou a širokou, která se při-
způsobí noze, netlačí na haluxy 
a kladívkové prsty a je vhodná 
i pro diabetiky.

„Právě před čtrnácti dny jsem 
posílala boty pro babičku až 
z Prešova. Velkoobchod nechce 
posílat jeden pár, protože je to 
časově dost náročné. Se zákazní-
kem musíte komunikovat, přemě-
řovat, a to vše pouze po telefonu 
nebo emailu, balík pak zabalit 
a čekat na zprávu, zda boty vyho-
vují.“

Speci\ ckým zákazníkem jsou  
také mladé maminky, které dáva-
jí přednost českému výrobku. 
Prodejna nabízí kožené dětské 
boty jak české výroby zn. Fare, 

Obchody a služby ve městě: Musíte znát lidi, být i trochu psychologem

tak i maďarské výrobky D. D. 
step, z textilních bot se nejvíce 
líbí a prodává zn. Befado.

BUDOUCNOST?
Kdysi věhlasný český obuv-

nický průmysl postupem času 
pomalu zanikl. Stěží dnes najdete 
ševce, který boty kvalitně opra-
ví, zúží a naopak i rozšíří. Není 
výjimkou, že ošlapaný podpatek 

Firma: Obuv Květka, Květoslava Vašíčková
Adresa: Židlochovive, náměstí Míru 29,

obchodní pasáž

Sortiment:
obuv: dámská 60 %, pánská 10 %, dětská 10 %
doplňky 20 %: kabelky, tašky, opasky, peněženky, manikúry, 

školní a sportovní batohy, kufry, přípravky 
na obuv, vložky do obuvi, čepice, rukavice, 
šály, punčochové zboží 

Další služby: opravy obuvi, zúžení i roztažení obuvi
Počet zaměstnanců: 1
Provozní doba: pondělí–pátek: 8:30–17:00 hodin

sobota: 8:30–11:00 hodin

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Vítězslav Ruber vystavil své obrazy na plotě židlochovického zámku

V neděli 4. září od 10 do 17 
hodin měli návštěvníci zámku 
a milovníci umění možnost 
zhlédnout originálně pojatou 
výstavu místního výtvarného 
umělce Vítězslava Rubera.

Osm pláten bylo instalováno 
pod širým nebem na dřevěném 
plotě směřujícím do zámecké-

ho parku. Abstraktní obrazy 
nádherně doplnily prostřední 
architektury zámku. Nejen náv-
štěvníci akce, ale také náhod-
ní kolemjdoucí se při své cestě 
do parku u vystavených děl vět-
šinou zastavili a prohodili s auto-
rem pár slov.

Celé akci to dodalo příjemný 
osobní a sváteční rozměr.

Vítězslav Ruber s přáteli při výstavě Na plotě / foto: Jaroslav Osička

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Na seznamu  židlochovic-
kých spolků a organizací, které 
získaly / nanční podporu měs-
ta, se objevil nováček, FunRace. 
Nováčkem je však jen zdánlivě, 
protože RC autoklub jako spo-
lek zahájil činnost již před lety. 
Za městem u cyklostezky na Žab-
čice tak začala vznikat o� -road 
dráha, která měla poskytnout 
prostor pro modelářské závody 
a tréninkové jízdy pro zábavu. 
Postupně však ruch na závodišti 
ustrnul. Zvýšenou aktivitu jsme 
mohli opět zaznamenat na jaře 
tohoto roku, kdy klub činnost 
obnovil. 

„Dnešní FunRace je nástup-
nickou organizací původního RC 
autoklubu Židlochovice, jehož 
vedení nefungovalo, dráha upa-
dala a celá činnost k ničemu 
nevedla,“ upřesňuje Robert Plch, 
předseda klubu.

Na založení nového klubu se 
podílela část členů původní-
ho klubu spolu s novými lidmi, 
kterým se za pomoci sponzo-

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

rů a tvrdé práce povedlo letos 
postavit úplně novou dráhu, 
splňující parametry pro pořádá-
ní závodů na evropské úrovni, 
a kompletně přebudovat areál 
závodiště. „Dráhu nám navrho-
val a pomáhal stavět trojnásobný 
mistr Evropy Martin Bayer, který 
ji spolu se starostou Židlochovic 
panem Vitulou v květnu otevíral. 
Je potřeba také říci, že vedení měs-
ta v čele se starostou nám vyšlo 
vždy maximálně vstříc, pomohlo 
a poradilo nám ve všem, co jsme 
potřebovali.“ 

Aktuálně je v klubu registrová-
no 18 členů, jsou jimi modeláři 
z Brna a okolí. Členy klubu je 
také šest dětí. A že toto odvětví 
modelářství nemusí být vždy 
výhradně zálibou mužů dosvěd-
čuje také členství jednoho děv-
čete, které má za sebou i vynika-
jící výsledky v podobě letošního 
celkového druhého místa ve své 
kategorii. „Klub je otevřen všem 
zájemcům o rádiem řízené mode-
ly oQ -road aut v měřítku 1:8 
a 1:10, stačí nás jen  kontaktovat. 
Děti mladší 18 let potřebují sou-
hlas rodičů, do 8 let nepodléhají 
členským příspěvkům. Přihláška 

FunRace: sladké ježdění pro zábavu

bude v brzké době k dispozici na 
webu www.funrace.eu.“

Na RC dráze v Židlochovicích 
se jezdí závody modelů 1:8 IC- 
Buggy se spalovacím motorem, 
což je podle slov Roberta Plcha 
nejprestižnější kategorie na svě-
tě. Tato kategorie si vyžaduje vel-
ké modelářské zkušenosti a dob-
ré technické znalosti nastavení 
podvozku a pneumatik v závis-
losti na dané dráze. Velký nárůst 
počtu jezdců je znatelný v kate-
gorii 1:8 E-Buggy – modely 
poháněné elektromotorem, kde 
odpadá náročné čištění a nasta-
vování motoru. Dále se zde jezdí 
závody kategorií 1:8 E-Truggy, 
1:10 Short Course a 1:10 OPEN.

„Kdybych měl doporučit vhod-
ný model pro začátečníky nebo 
pro děti, určitě bych zvolil 1:10 
OPEN. Model použitelný k závo-

dům lze pořídit už od 3.500 Kč.“
V letošním roce na RC dráze 

v Židlochovicích nesoucí jméno 
„FunRace ARÉNA“ proběhlo už 
několik závodů. Každému z nich 
předchází pracovní brigáda 
členů klubu, kteří musí připra-
vit dráhu tak, aby vyhovovala 
požadavkům jízdy. Znamená to 
dráhu například důkladně pro-
kropit, a zatímco pořadatel kaž-
dé kulturní akce v exteriéru se 
děsí deštivého počasí, modeláři 
vodu přímo vítají. A co víc, aby 
vlhká dráha dostala potřebnou 
tvrdost a přilnavost, pořadatelé 
ji ještě před každým závodem 
dostatečně posypou cukrem.

V sezóně 2017 plánuje Fun-
Race pořádání závodu ASTRA 
NITRO CROSS, což je největší 
mezinárodní závod v ČR. Už teď 
se těšíme.

Internetové stránky:
www.intertrack.cz informace o pořádaných závodech
www.funrace.eu web klubu FunRace, z. s. (v přípravách)
www.rcazidlochovice.cz web původního klubu (postupně bude 

utlumen)

E-maily: info@intertrack.cz, klub@funrace.eu

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Při mši v zámecké kapli zněla i hudba Antonína Dvořáka

Více než půl století uběhlo, 
než se v druhé polovině září 
roku 2016 vrátilo duchovní slo-
vo do kaple v zámku Židlocho-
vice. Do té doby objekt sloužící 
pouze pro světské svatební obřa-
dy, koncerty a prohlídky se na 
hodovou neděli večer 11. září 
zaplnil farníky nejen z židlocho-
vické farnosti. Obřad celebroval 
otec Paweł Cebula v originálním 
historickém ornátu, který far-
nosti v roce 1902 věnovala rodi-
na Robertů. Druhá mimořádná 
mše se uskutečnila ve čtvrtek 
15. září na svátek Panny Marie 
Bolestné. Zaplněnou kaplí zněly 
historické varhany, na které hrál 
Martin Jakubíček, mši zpěvem 
doprovodila mezzosopranistka 
Táňa Soto-Janošová. Mimo jiné 
liturgické skladby zazněl také 
zhudebněný žalm Antonína 
Dvořáka Hospodin jest můj pas-

týř z cyklu Biblické písně.
Termíny obou mší nebyly zvo-

leny náhodně, vážou se k velkým 
církevním svátkům, Povýšení 
svatého Kříže a svátku Panny 
Marie Bolestné. Komu přesně je 
ale kaple zasvěcená, není úplně 
zřejmé.

„Data obou svátků jsou téměř 
shodná, proto mohlo v průbě-
hu staletí dojít k záměně. Znaky 
v kapli, výzdoba a malby na stě-
nách však spíše nasvědčují tomu, 
že je zasvěcená Povýšení sv. Kříže, 
stejně jako náš kostel,“ upřesňuje 
otec Paweł.

Tak jako každý člověk má své 
jméno, tak i kaple či kostel si nese 
to své, a nemělo by se z pohledu 
lidského zaměňovat. „Pro věřící, 
kteří se modlí a hledají Boha, kte-
rý je dovede do nebe, jméno kap-
le už tak důležité není,“ dodává 
otec Paweł na závěr.

Mše svatá v zámecké kapli / foto: Milena Moudrá
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Více než 600 vyznavačů cyk-
loturistiky se v sobotu 24. září  
zúčastnilo ukončení sezóny na 
cyklotrase Brno–Vídeň. Slav-
nostní akce se konala v přírodní 
zahradě Robertovy vily v Žid-
lochovicích a na kole až z Brna 
přijel i primátor Petr Vokřál.

Unikátní cyklotrasa, procháze-
jící územím jižní Moravy a dol-
norakouské oblasti Weinviertel, 
je mezi cyklisty, ale i koloběžkáři 
a inlinisty oblíbená. Na šest sto-
vek lidí si tak slunečný podzimní 
den užilo nejen na kole po vyti-
povaných cyklotrasách, po nichž 
se podívali například na bývalé 
popraviště nebo k lesní kniho-
budce. Ale také při zahradním 
pikniku s burčákem a cimbálo-

vou muzikou. K vidění byla kra-
sojízda na historických kolech 
i akrobaté na gumovém laně, 
děti bavil klaun Čiko. 

„Provoz na cyklotrase dneškem 
zdaleka nekončí a bude pokračo-
vat i přes nastávající chladnější 
období. To jen podtrhuje význam 
této cyklotrasy,“ okomentoval 
symbolický konec sezóny primá-
tor Petr Vokřál. Díky mírnému 
klimatu, které panuje v oblasti 
jižní Moravy a dolních Rakous, 
je totiž možné stezku využívat 
téměř celý rok. Patří také k nej-
bezpečnějším trasám pro cyklis-
ty v republice. „Přál bych si, aby 
v budoucnu mohli cyklisté stej-
ně bezpečně jezdit i kolem celé 
Brněnské přehrady,“ dodal Petr 
Vokřál.

Podporu cykloturistice pro-
jevil i starosta Židlochovic Jan 

Cyklisté se rozloučili se sezónou v Židlochovicích

Dagmar Sedláčková
Cyklostezka Brno-Vídeň

Vitula, předsedkyně stezky Jana 
Drápalová a starosta Žabčic Vla-
dimír Šmerda. Za Jihomoravský 
kraj radní Václav Božek.

Cyklotrasa z Brna do Vídně 
vede přes Židlochovice, Paso-
hlávky a Nový Přerov k hraniční-
mu přechodu Hevlín/Laa an der 
� aya a dále přes Mistelbach do 
Vídně. Na území České repub-
liky cyklotrasu spravuje dob-
rovolný svazek obcí v koridoru 
trasy. V loni ji ke svým cestám 
využilo více než půl milionu lidí. 
„Nyní je naším cílem uskutečnit 
značení cyklotrasy v Rakousku,“ 
zakončila předsedkyně svazku 
Jana Drápalová.

Účastníky akce obdarovali 
organizátoři tričkem s logem, 
re  ̀exním návlekem nebo kšil-

tovkou a zájem vzbudila i sloso-
vatelná anketa o ceny. Největším 
lákadlem byl obří koláč v podobě 
znaku cyklostezky Brno–Vídeň.

Ceny do slosovatelné ankety věnovali:
Vinařství Plaček Moravské Bránice, 

Rajhradské klášterní, Vinařství Flaj-
šinger Židlochovice, Vinařství Husák 
Těšany, Vinařství Válka Nosislav, Město 
Židlochovice, PM BIKE - Petr Majkut 
Židlochovice, Hospoda U Vdolečka 
Přibice, Výletní restaurace Na 17ce Vra-
novice, Obec Vranovice, Zdraví u cesty 
Židlochovice, Pekárna Křížák Židlocho-
vice, Agrosortiment Beneš Židlochovice, 
Cyklostezka Brno – Vídeň DSO. Ukončení cyklistické sezóny / foto: D. Sedláčková a M. Schmerková

Ukončení cyklistické sezóny / foto: D. Sedláčková, M. Schmerková

Máme za sebou první půlrok 
nového systému svozu a třídění 
odpadů. Systém, jako úspěšný, 
vyhodnotil v minulém čísle 
Zpravodaje vedoucí odboru 
životního prostředí Ing. Milan 
Komenda. To, že došlo 
k razantnímu snížení množství 
komunálního odpadu, ale vidí-
me i my sami v našich domác-
nostech. Dříve často objem 
popelnice sotva stačil do dal-
ší vyvážky, dnes máme i přes 
čtrnáctidenní vývoz problém 
naplnit černou nádobu ales-
poň do půlky. Naopak v údiv 

nás přivádí množství vyprodu-
kovaného odpadu ve žlutých 
popelnicích, protože i když 
poctivě PET láhve sešlapujeme, 
sběrné nádoby jsou plné až po 
okraj.

Nejvíc otazníků před spuš-
těním systému nového třídění 
vyvolávala četnost svozu biood-
padu v hnědých nádobách. 
Nebude čtrnáctidenní svoz 
málo, nebude odpad hlavně 
nevábně cítit?

Po právě uplynulém létě dala 
odpověď sama praxe. Zkušenos-
ti se určitě liší dům od domu, ale 
faktem je, že odpad cítit prostě 
je.

„Nám doma nádoby s bioodpa-
dem také smrdí, ale pomůže třeba 

Zeptali jsme se... Máme vhodné nádoby na bioodpad?

rubriku připravuje
Milena Moudrá

jen vhodnější umístění do polostí-
nu, pod střechu, jednoduše, aby to 
nebylo celý den na slunci,“ dopo-
ručuje Milan Komenda.

A vy se ptáte: „Proč město 
nepořídilo nádoby na bioodpad 
s přístupem vzduchu, který pro-
ces rozkladu urychlí, a tím se 
intenzita zápachu sníží?“

Ing. Milan Komenda odpoví-
dá:

„Ano, jsou opravdu dva typy 
popelnic na bioodpad, s otvorem 
pro přístup vzduchu a bez otvoru. 
Před spuštěním systému a náku-
pem nádob jsme velmi dlouho 
řešili, která z těchto dvou mož-
ností bude vhodnější. Jelikož jsme 
vlastní zkušenosti neměli, zjišťo-

vali jsme situaci v okolí.  Po vzá-
jemné konfrontaci názorů na oba 
typy nám vodítko poskytly zkuše-
nosti z Mikulovska, kde zkoušeli 
používat nádoby s otvorem. Tam 
se tento typ ale příliš neosvědčil.

Vlivem přístupu vzduchu 
otvorem totiž dochází k rychlej-
šímu odpařování vody, ta pak 
ale vykapává ven, mnohdy na 
dlažbu, kde zanechává neeste-
tické stopy, což určitě není úplně 
ideální. Dle mého názoru je ale 
zápach z odpadu v obou typech 
stejný. Jediným rozhodujícím fak-
torem tak bylo právě to estetické 
hledisko.“

13Volný časwww.zidlochovice.cz
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Termíny podzimních zápasů III. třída OP – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Hřiště

6. kolo 7. 10. 2016 17:00 hodin Modřice Židlochovice Modřice

7. kolo 16. 10. 2016 09:30 hodin Židlochovice Ochoz Židlochovice

7. kolo 16. 10. 2016 11:30 hodin Židlochovice Újezd Židlochovice

8. kolo 23. 10. 2016 10:00 hodin Židlochovice Pozořice Želešice

8. kolo 23. 10. 2016 11:00 hodin Židlochovice Želešice Želešice

První víkend v září byl také 
prvním, kdy začala sezóna 
nejmenším židlochovickým 
fotbalistům. V neděli 4. září jel 
tým mladší přípravky (od roku 
nar. 2008) do Blučiny. Tam děti 
odehrály dvě utkání. V prvním 
se střetly s domácí Blučinou a 
druhé derby bylo proti Hrušo-
vanům. I přes porážky v obou 
zápasech bylo vidět nadšení a 
odhodlání malých fotbalistů. 
Vrcholem pak byla radost při 
vstřelení prvního kariérního 
gólu. Když FAČR před léty zru-
šila výsledkové tabulky pro pří-
pravky, spousta činovníků byla 
proti. Nyní se ukazuje, že to byla 

Zdenek Juris
Fotbalový klub Židlochovice

Nehrajeme pro výsledek, ale pro zábavu

dobrá volba. Děti nehrají pro 
výsledek, ale pro zábavu a jsou 
šťastné za každý vstřelený gól. 
Důkazem toho byla i účast na 
zápase další týden, kdy si děti 
z porážky nic nedělaly a už se 
těšily, jak si zahrají na domácím 
hřišti s týmem Modřic. I když se 
hrálo na hodovou neděli ráno, 
rodiče s dětmi přišli v plném 
počtu a znovu bylo vidět, že si 
to užívají. Podpora ze strany 
rodičů funguje dokonale a nála-
du dětem nezkazila ani další 
porážka. Zvláště, když se ukazu-
je, že kvalita s každým zápasem 
roste. 2. října v 9:30 budeme 
moci Blučině a Hrušovanům 
oplatit porážku přímo na domá-
cím hřišti. Věříme, že se najde 
početná skupina fanoušků, kteří 
přijdou děti podpořit. Nejmladší židlochovičtí fotbalisté / foto: Zdenek Juris 

Bronislava Migotová
vedoucí Akátového domu

Aktivní léto seniorů v Rajhradě

Celé léto se v domově pro 
seniory neslo v duchu pohody, 
grilování, výletů a spousty dal-
ších akcí pod širým nebem.

Senioři z Akátového domu trá-
vili léto co nejvíce venku. Všichni 
si užívali koncerty a další kultur-

ní a společenské akce. Spousta 
obyvatel vyrazila  za zábavou i za 
poznáním na výlety, které Aká-
tový dům organizoval.

Hudebních vystoupení bylo 
opravdu hodně a všechna byla 
úspěšná, naši senioři si vždy rádi 
zazpívali společně s muzikanty. 
Už po několikáté nás se svým 
akordeonem navštívila Tere-
za Škrháková. Moravské lidové 

Jedno malé výročí na závěr: Šedesát let od objevení Žerotínské hrobky

Na snímku František Horák – objevitel / foto: archiv města 

písně jsme si vyslechli i v podá-
ní hudecké muziky Koštýř, další 
odpoledne nám zpestřila cim-
bálová muzika Falešnica z Hor-
ňácka.

V červenci jsme se vydali na 
projížďku parníkem po Brněn-
ské přehradě. V srpnu jsme 
vyrazili do unikátní papouščí 
zoo v Bošovicích. Strávili jsme 
společně nádherné slunečné 

odpoledne, na které budeme 
všichni ještě dlouho vzpomínat. 
Letní akce pod širým nebem 
jsme zakončili začátkem září 
rodinným dnem, kdy své rodiče 
a prarodiče navštívily jejich rodi-
ny a všichni dohromady strávili 
příjemné odpoledne. U společ-
ného grilování, povídání a her 
nejen pro děti čas velmi rychle 
uběhl. 

Milena Moudrá
Městké kulturní středisko

„15. října 1956 František Šna-
jnar a Antonín Pavelka vyrazili 
několik cihel a první nahlédli 
do 350 let staré hrobky. Byla to 
velká radost. Avšak za dva dny 
přišel liják a celý výkop byl zapla-
ven.

19. října byl uvolněn vchod 

a naskytl se nám pohled na pěkně 
klenutou hrobku velikosti 6 x 3,5 
metru se šesti zinkovými rakvemi 
ve dvou řadách. Pouze jedna rakev 
byla poškozena stopami zřejmého 
vloupání.“ zapsal si František 
Horák, objevitel hrobky.

Místo hrobky je dnes vyzna-
čeno ve vozovce v ulici Strejcův 
sbor.

Vyňato z materiálu Židlochovického 
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BUDOUCNOST ŽIDLOCHOVIC
Výstava je přístupná do 30. listopadu 2016.
pořádá:  město Židlochovice, Jednota Orel Židlochovice
místo: Galerie Orlovna Židlochovice

4.–31. 10. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SIMONY LVOVSKÉ
místo: Malá galerie RTIC, Židlochovice

8. 10., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ
Kategorie mladší 1.–5. třída (zábrany), starší 6.–9. třída a junioři 
15–19 let, buď s rodičem nebo 2x junior.
Přihlášky do 30. 9. 2016 na info@orelzidlochovice.cz.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
vstupné: 100 Kč / družstvo

12. 10., 18:30 | ZAHRADNÍ SLAVNOST – čtení z knihy
U příležitosti 80. narozenin Václava Havla čte Václav Svoboda, 
(Mireček z \ lmů Jak básníci…, ze seriálů Ulice, Vyprávěj, Četnické 
humoresky, herec divadel Na Fidlovačce, Husa na provázku atd.).
pořáda: Městské kulturní středisko
místo: městská knihovna
vstupné: dobrovolné 

15. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: náměstí Míru

22. 10., 14:00–18:00 | JURTA OTEVŘENÁ
Během jednoho roku vyrostla na kopci Výhon lesní mateřská škola. 
Několika rodičům se splnil sen. Zveme Vás k seznámení.
pořádá: Lesní mateřská škola Výhonek
místo: jurta na Výhoně
info: www.spolekvyhonek.cz

29. 10., 9:00–18.00 | NEJKRÁSNĚJŠÍ SLOVA PRO NAŠE DĚTI 
Síla slova, pláštíky, zaklínadla a kouzelné věty, uvolnění tvořivosti, 
vize a představy, příběhy a pohádky. Dílna zážitkové pedagogiky 
pod vedením Petra Kubaly. Pro rodiče, průvodce, pedagogy.
pořádá: Lesní mateřská škola Výhonek
místo: jurta na Výhoně
info: www.spolekvyhonek.cz

PŘIPRAVUJEME:
11. 11., 17:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLA-
DÝCH VÍN
Včetně ochutnávky. Vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

12. 11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela Artemis. Prodej vstupenek na místě.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

23. 11., 19:00 | LACO DECZI & CELULA NEW YORK 
Předprodej vstupenek v Informačním centru Židlochovice 
a v restauraci Za komínem od 24. 10. 2016.
pořádá:  město Židlochovice a zahradnické centrum Hortis
místo:  restaurace Za komínem
vstupné: 200 Kč

Kulturní kalendář – říjen 2016

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

PRODÁM: péřové prošívané deky, leštěný rozkládací stůl, 

židle, nádobu na nakládání zelí. Tel.: 776 052 739.

<

sídl.Družba 662,   Židlochovice

Romana Bezděk Janečková
email : romsed@seznam.cz   tel.: 731 472 668

KAVÁRNA  S DĚTSKOU HERNOU

Upeč, co umíš… Nová cukrářská soutěž proběhne v sobotu 15. října 
od 14:00 hodin v Kulturním domě v Nosislavi. 

Soutěžící, kteří se přihlašovali v průběhu září, předvedou svoje výrobky, 
a to ve dvou kategoriích: a) dorty a b) dezerty.

Odborná porota ve složení odborníků zvučných jmen vyhodnotí vzhled, 
chuť a celkový dojem výrobků. Pro veřejnost je připraven doprovodný 

program s prodejními stánky cukrářů, vinařů i pekařů a degustační 
stánek se soutěžními výrobky.

připomeňme si:
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
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Zahájení výstavy manželů Vardanových / foto: Milena MoudráPřivítání prvňáčků starostou / foto: archiv města

Soutěžní družstvo malých židlochovických hasičů / foto: Miroslav GergelSoutěž hasičů o starostův pohár / foto: Miroslav Gergel

Výlet seniorů městem / foto: Lenka BetášováV lesní školce Výhonek je veselo / foto: Silva Zouharová 

Hodová nedělní mše / foto: Soňa SommerováRetrokola při Slavnostech burčáku / foto: archiv města


