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Motoristé se opět musí připra-
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Zima je pryč, za námi je 
i masopust a začalo postní 
období. Předjaří je jakýmsi 
časem čekání…

Na co čekáme v Židlochovi-
cích, pane starosto?

V letošním roce nás čeká celá 
řada zásadních změn. Do fáze 
realizace se dostávají projekty, na 
kterých jsme pracovali od naše-
ho nástupu na radnici. Pokusím 
se alespoň některé z nich vyjme-
novat.

Drobnou, ale velmi viditelnou 
věcí bude úprava v okolí zám-
ku. U tohoto projektu ladíme 

Jan Vitula: Čekáme na jaro...

poslední detaily a očekáváme, 
že letos bude většina prosto-
ru hotová. Daleko větší změny 
nás však čekají u dvou klíčo-
vých projektů. Jedním z nich je 
realizace vlakového terminálu. 
Žádost o 1 nancování bychom 
měli podávat do konce dubna, 
a pokud vše vyjde podle plánu, 
mohli bychom začít s realizací 
před koncem letošního roku. 
V podobné situaci je „komunit-
ní centrum“ (za radnicí), kde se 
také dokončuje žádost o dotaci. 
I tato žádost by měla být podá-
na koncem dubna. A stejně jako 
u nádraží doufáme v realizaci od 
podzimu letošního roku. Připra-
vujeme také celou řadu dalších 
akcí, které výrazně změní tvář 

našeho města. Ale kromě inves-
tičních akcí budeme i nadále 
pokračovat v údržbě veřejných 
prostor, která má těžiště přede-
vším v jarních měsících.

Každoročně se do jarního 
úklidu Židlochovic zapoju-
je i občanská veřejnost, bude 
tomu tak i letos? 

Už si to ani jinak neumím 
představit. Akce „Ukliďme svět“, 
která v Židlochovicích probíhá 
již řadu let, bude samozřejmě 
i letos, konkrétně 22. dubna. 
V našem městě má tato akce 
zcela mimořádný úspěch. Účast-
ní se jí řada spolků i samostat-
ných, neorganizovaných občanů 
a pravidelně je výsledkem velké 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

množství vysbíraného odpa-
du. Z osobní zkušenosti mohu 
potvrdit, že řada míst, která 
byla jednou námi vysbírána, už 
v dalších letech potřebuje daleko 
menší údržbu.

Vidíte tedy u občanů sílící 
vztah k našemu městu?

Asi nedokážu objektivně 
posoudit historii, ale z mého 
pohledu vnímám zlepšující se 
vztah u řady občanů. Je to vidět 
třeba právě na narůstající účasti 
na podobných akcích. Je zjev-
né, že dřívější stav, kdy řada lidí 
neváhala odhodit kdekoliv jaký-
koliv odpad, je dnes zcela jasně 
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překonán. Zdá se, že lidé mají 
svoje město rádi. To mě opravdu 
těší. 

Může být vedení radnice 
k dobrému vztahu obyvatel a 
jejich města nějak nápomoc-
no?

Doufám, že ano. Například 
tím, že se snažíme naslouchat 
přáním a námětům občanů a 
současně přemýšlíme, jak tyto 
představy co nejlépe sladit s dal-

ším rozvojem města. Dobrým 
příkladem je schválení nového 
územního plánu, který zaručuje 
přijatelný rozvoj města, aniž by 
byl ohrožen jeho charakter.

Znamená to, že by nám 
například přílišný nárůst oby-
vatel mohl být k neprospěchu?

To je dle mého názoru zcela 
jasné a můžeme to vidět na řadě 
obcí, kde se nová výstavba zcela 
vymkla kontrole. Ráz takových 
obcí je de facto úplně ztracen. 

Na to nejvíce doplácí původ-
ní obyvatelé, neboť v nových 
čtvrtích je nutno postavit nové 
kanalizace a silnice, což jsou 
obrovské náklady, a ty pak chy-
bí jinde. Navíc dochází ke ztrátě 
původního charakteru obce a 
zaniká místní původní komuni-

ta. Jak jsem již mnohokrát zmí-
nil, vnímám Židlochovice jako 
město, ke kterému jeho obyvate-
lé mají silný vztah. Menší město 
s bohatou historií, živou kultu-
rou a přátelskými sousedskými 
vztahy.

 >> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tentokrát uskuteční ve středu 29. března 
v 18:00 hodin v restauraci Za komínem.

Ing. Jan Vitula, starosta

Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Projekt Čisté Židlochovice naplnil očekávání

Chtěli bychom vás informovat o úspěš-
nosti třídění odpadu v roce 2016 ve srovnání 
s rokem 2015, ve kterém ještě nefungoval 
nový systém třídění a svozu odpadu. Touto 
cestou vám chceme poděkovat za to, že třídí-
te. Jen díky vám jsme dosáhli mimořádných 
výsledků v oblasti třídění odpadu. Pomáháte 
nejen životnímu prostředí, ale také příznivě 
ovlivňujete náklady města, které bychom 
jinak museli vynaložit na ukládání odpadu 
na skládku. Tyto peníze jsou následně použi-
ty na snížení poplatku za odpady, a také na 
další rozvoj města. 

Již přes rok je v našem městě zaveden nový 
systém třídění a svozu odpadu. Díky vaší 
snaze se nám podařilo ve srovnání s rokem 
2015 snížit množství komunálního odpadu 
o 125 tun. Každý jeden obyvatel snížil za rok 
množství vyprodukovaného komunálního 
odpadu o 34 kg (to je zhruba 125 kg na jed-
nu domácnost, kam byly rozdány popelnice 
– v prvním kole se rozdalo 300 sad popel-
nic). Tyto výsledky jsou velice uspokojivé a 
můžeme již dnes říci, že projekt Čisté Židlo-
chovice naplnil očekávání.

Ale i nadále máme prostor pro zlepšení. 
Chtěli bychom dořešit třídění i v rámci síd-
liště a umožnit tak jeho obyvatelům pohodl-
ně třídit odpad. U jednotlivých domů budou 
vybudována kontejnerová stání určená 
pro obyvatele daných bytových domů, kde 
budou nádoby na papír, plast, bioodpad a 
směsný komunální odpad. Na vybraných 
místech jsou umístěny nádoby na jedlý olej a 
tuk, elektroodpad, textil, směsné a bílé sklo, 
které jsou určeny pro všechny obyvatele. 

Popelnice na separovaný odpad máme 
stále k dispozici. Neváhejte a přihlaste se na 
městském úřadě o svou vlastní sadu nádob 
na třídění odpadu. Objednávka nádob je stá-
le ke stažení na webových stránkách města, 
objednávku můžete zaslat e-mailem na adre-
su: gabriela.krocilova@zidlochovice.cz.
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Pokles množství směsného komunálního odpadu (SKO) a zároveň nárůst vytřídě-
ných plastů, papíru, skla a bioodpadu.

Využívání služeb sběrného dvora
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 3. února 2016 
výběr z usnesení
RM schvaluje:

připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. břez-
na 2017.

<

ZM 8. února 2017 
výběr z usnesení
ZM vyhlašuje:

Dotační program na podporu 
zájmových činností ve městě 
Židlochovice pro rok 2017.

ZM vyhlašuje:
dotační program pro poskyt-
nutí a použití 1 nančních 
prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád 

<

<

nemovitostí ve městě Židlo-
chovice.

ZM rozhodlo:
směnit část pozemku par. 
č. 359/1,  o výměře cca 46 m2, 
ve vlastnictví města Židlocho-
vice, za pozemek par. č. 359/2, 
o výměře 31 m2, jehož součás-
tí je garáž. 
koupit část pozemku p. č. 
KN 609/4, zapsaného na LV 

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

č. 2141, pro obec a k. ú. Židlo-
chovice, o výměře cca 35 m2, 
od 1 rmy STOPRO servis 
s. r. o., za stanovenou kupní 
cenu 1.000,– Kč/m2. 
Předmětný pozemek se nachá-
zí v Židlochovicích vedle trati 
poblíž Robertovy vily.

Příští jednání zastupitelstva 
města se bude konat ve středu 
22. března v 18:00 hodin.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Připravili jsme nový dotační program na opravu fasád domů ve městě

Na lednovém zasedání rady 
města jsme schválili návrh nové-
ho dotačního programu, který je 
určen na rekonstrukci a opravu 
fasád soukromých nemovitostí 
ve městě Židlochovice. Za spo-
lupráci na jeho přípravě děkuji 
místostarostovi Ing. Petru Cho-
choláčovi a zaměstnanci Odboru 
investic Jaroslavu Gošovi. Cílem 
dotačního programu je zkrášlení 
vzhledu fasád budov na pohledo-

vě exponovanějších částech měs-
ta. Jedná se tedy o určitý 1 nanční 
příspěvek a motivaci majitelů 
domů k estetickému vylepšo-
vání vzhledu našeho města. Na 
webových stránkách jsme vytvo-
řili sekci, kde můžete získat více 
informací.

Potřebné dokumenty najdete 
na www.zidlochovice.cz, sekce: 
Město Židlochovice – Dotace 
– Dotace města Židlochovice. 
Nebo mě můžete kontaktovat 
prostřednictvím emailu tomas.
senkyrik@zidlochovice.cz, či 
telefonu 734 352 330.

Alokovaná částka v rozpočtu celkem: 500.000,– Kč

Maximální dotace na jednoho žadatele: 50.000,– Kč

Termín pro podávání žádostí: 20.–31. 3. 2017

ilustrační foto / foto: Milena Moudrá

Na sochy u kostela a prostor v okolí školy budou dohlížet kamery

Ing. Jan Vitula
starosta města

Možná si mnozí z vás všimli, 
že před necelým rokem došlo 
k poškození jedné ze soch na 
schodech ke kostelu. Nejprve 
jsme se domnívali, že sochu 
poškodili vandalové, avšak poz-

ději se zjistilo, že se jednalo o hle-
dače tzv. „kešek“. Jde o celosvě-
tově rozšířenou zábavu, při které 
někdo ukryje malou schránku 
s deníkem, do něhož se pak zapi-
sují nálezci. Ta se označí na webu 
a hledání může začít. Bohužel 
v našem případě byla keška 
umístěna poněkud nevhodně, 
a tak hledači při jejím hledání 

lezli po sochách, které poškozo-
vali. Po našem upozornění byla 
tato nevhodně umístěná keška 
odstraněna. Sochu se spolu s dal-
šími třemi naštěstí letos podaří 
zrestaurovat a budou tak krášlit 
schody před kostelem. Město 
se, ve snaze ochránit tyto histo-
rické památky před případným 
dalším poškozením, rozhodlo 

umístit na ulici Komenského 
kamery, které budou dotyčný 
prostor monitorovat. Zároveň 
by tyto kamery měly pokrýt 
i prostor před školou a část ulice 
Komenského. Doufáme, že toto 
opatření zamezí poškozování 
vzácných objektů a ušetří měs-
tu do budoucna prostředky na 
jejich případné opravy.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Dostavba budovy základní školy běží podle plánu

Jaro nám pomalu klepe na 
dveře a výstavba areálu základ-
ní školy vstupuje do své druhé 
poloviny.

Poměrně tuhá zima poně-
kud zpomalila venkovní práce. 
Naštěstí se však podařilo objekt 
v souladu s harmonogramem 
uzavřít ještě před Vánocemi. 
Díky tomu bylo možné i za mra-
zů pracovat uvnitř. Práce se tak 
nezpozdily a budova by měla být 

dokončena v polovině tohoto 
roku. V současné době chystá-
me výběrové řízení na dodava-
tele vnitřního vybavení. Jedná 
se o nábytek, ale i o elektroni-
ku, bez které se dnes již výuka 
neobejde. Pokud nenastanou 
nečekané komplikace, měli by 

žáci zahájit příští školní rok již 
v nových prostorách.
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Jaroslav Goš
Odbor investic a místního hosp.

Začaly práce na přístavbě požární stanice Sboru dobrovolných hasičů

Stavebně se jedná o dvě pří-
stavby (severní a jižní) ke stáva-
jícímu hlavnímu objektu. 

Severní přístavba je přízemní 
s plochou střechou. V této čás-
ti se budou nacházet provozní 
šatny a vstup do stávající hlavní 
budovy.

Jižní přístavba je dvoupod-
lažní, kdy v 1. nadzemním pod-
laží (NP) jsou řešeny garáže pro 
zásahová vozidla a technické 
zázemí objektu, ve 2. NP denní 
místnost pro sloužící personál, 
posilovna-cvičebna a terasy nad 
částí půdorysu 1. NP. 

Vlastní stavební práce byly 
zahájeny 20. ledna 2017. Vzhle-
dem k dlouhodobě trvajícímu 
mrazivému počasí byly práce 
omezeny na demolice přístavků 
hlavní budovy, přípravu plochy 
pro zemní práce, výkopy a zákla-

dové konstrukce pro severní čás-
ti přístavby.

V současné době probíhají 
práce na základových konstruk-
cích jižní přístavby a příprava 
přeložky vedení zemního plynu.

Během celé doby trvání stav-
by je nutné postupovat tak, aby 
byl zachován nepřetržitý provoz 
zásahové jednotky HZS Brno-
venkov. Jak pro tuto jednotku, 
tak také pro stavební 1 rmu se 
jedná o jisté omezení, které 
ovšem nesmí narušit či ome-
zit okamžitý výjezd jednotky 
k zásahům. Ohledně činností, 
které by mohly mít vliv na ope-
rativnost zásahové jednotky pro-
bíhá komunikace mezi stavbyve-
doucím a velitelem jednotky.

Celkové náklady stavby 15 331.336,– Kč vč. DPH

Termín dokončení stavby 3 / Q 2017

Přístavba požární stanice / foto: Milena Moudrá

Milan Šebek
městská policie

Co všechno dělá policie pro bezpečnost obyvatel

Městská policie Židlochovice 
přijala v roce 2016 celkem 522 
oznámení od občanů.

Z toho přijala 145 oznámení 
o narušení objektů na „Pult cen-
trální ochrany“, tato oznámení 
prověřila na místě kontrolou 
budov. 

V obcích provedla 70 kontrol 
osob, z toho 25 osob v podnapi-
lém stavu. Tři osoby byly převe-
zeny k lékařskému ošetření a dvě 
osoby předala městská policie 
Policii ČR (PČR), protože byly 
osobou hledanou.

Provedla sedm výjezdů na 
tísňová volání od seniorů, kteří 
vlastní tísňová tlačítka. V sou-
časné době využívá tísňových 
tlačítek napojených na městskou 
policii deset našich seniorů.

Odchytila 70 psů a odstranila 
šest kusů uhynulé zvěře. 

Kontrolovala a vykázala z obcí 
21 podomních prodejců.

Ve spolupráci s PČR proved-
la devět kontrol na podávání 
alkoholu mladistvým v místních 
restauracích.

Ve 42 případech řešila pro-
blematiku bezdomovectví (zne-
čištění veřejného prostranství, 
rušení nočního klidu, opilství).

Provedla 40 výjezdů a kontrol 
na požádání PČR a asistovala 
u 29 případů řešených Hasič-
ským záchraným sborem a Sbo-
rem dobrovolných hasičů.

Provedla tři besedy v rám-
ci prevence kriminality, z toho 
1x pro seniory, 2x pro mládež, 
o bezpečnosti v dopravě.

Městská policie při zabezpe-
čování místních záležitostí veřej-
ného pořádku a plnění dalších 

úkolů nebo zvláštního zákona, 
řešila tyto přestupky: 

38 rušení nočního klidu
24 záborů veřejného pro-
stranství
18 krádeží
99 porušení zákazu vjezdu a 
zákazu stání vozidel
31 překročení povolené rych-
losti vozidel v obci
37 přestupků proti občanské-
mu soužití.

Postoupila devět přestupků 
správním orgánům k dalšímu 
šetření.

Zjistila šest podezření ze spá-
chání trestné činnosti, které pře-
dala k dalšímu šetření PČR.

Zadržela společně s PČR tři 
osoby, které neoprávněně vnikly 
do chaty v chatové oblasti u ryb-
níka Šimlochy.

Městská policie se dále podílí 
svou přítomností na prevenci 

–

–

–

–

–

–

Informace o událostech řešených městskou policií ve městě Židlochovice a v obcích Žabčice, Vojkovice a Blučina.

kriminality a přispívá k ochra-
ně a bezpečnosti osob a majet-
ku. Dohlíží na bezproblémový 
průběh kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Prová-
dí dohled na přechodech pro 
chodce a podílí se na bezpečnos-
ti a plynulosti provozu v obcích. 
Provádí pravidelnou kontrolu 
sportovišť, hřbitovů, rybníků 
a chatových oblastí v obcích a 
v jejich blízkosti. Spolupracuje 
s úřady obcí a měst, Policií ČR 
a profesionálními i dobrovolný-
mi hasiči. Zabezpečuje ochranu 
majetku ve vlastnictví obcí.

Na 1 nancování stavby se podařilo získat dotace z rozpočtu Minis-
terstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.

12. ledna 2017 byla podepsána smlouva na výše uvedenou stavbu s vítěznou / rmou SKYSCRAPER spol. s r. o., která vzešla 
z výběrového řízení.
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V zimě nová krmítka, nyní ptačí budky k zahnízdění

Někdy v zimě nás napadlo, 
že by se dalo pomoci ptákům 
žijícím v našem městě přežít 
krutou zimu a následně v jar-
ních měsících jim umožnit 
zahnízdit, a tím se pokusit zvýšit 
množství a pestrost těchto ope-
řenců v našem okolí. Důvodem 
je stále se zmenšující prostor 
nejen ke hnízdění. V polovině 
prosince pracovníci Odboru 
investic a místního hospodář-
ství městského úřadu rozmístili 
na sídlišti Družba krmítka pro 
ptáky.  My jsme mezitím zahájili 
jednání s naší základní školou 

o možnostech výroby ptačích 
budek přímo na základní škole. 
Paní ředitelka Králová ochotně 
souhlasila a v této době již děti 
6. tříd v dílnách vyrábějí budky 
pro různé druhy ptáků. Materiál 
na výrobu budek dodalo měs-
to. Děti vyrobí tři druhy budek. 
Sýkorník – tato budka by měla 
sloužit různým druhům sýko-
rek, vrabcům, brhlíkům, reh-
kům či lejskům.  Špačník – o ně-
co větší budka, kterou využije 
např. špaček, sýkorka nebo stra-
kapoud. Třetím typem budky je 
tzv. polobudka nebo rehkovník 
– tento druh otevřené budky je 
vhodný pro rehka (lidově čer-
máček), konipase, lejska, čer-
venky i vrabce.

Ptačí budky plánujeme roz-

místit v průběhu března na 
různá místa po celém městě. 
Největším nepřítelem ptáků ve 
městě, kromě člověka, je kočka a 
kuna. Budeme tedy hledat tako-

Ing. Milan Komenda
Odbor životního prostředí
a stavební úřad

vá místa, kde budou ptáci aspoň 
částečně chráněni. Proto děkuje-
me všem, kteří nechají opeřence 
v budkách v klidu vyhnízdit.

Děti ze základní školy při práci na ptačích budkách / foto: Milena Moudrá

Nutná obnova větrolamu podél vznikající průmyslové zóny

Město Židlochovice se roz-
hodlo provést obnovu další čás-
ti větrolamu, který se nachází 
na jihozápadním okraji našeho 
katastru v těsném sousedství 
vznikající průmyslové zóny. 
Tento 210 m dlouhý a 5 m široký 
pás ve formě zemního balu byl 
porostlý cca 45 let starým vět-
rolamem z topolu kanadského 
(70 stromů) s podrostem větši-
nou plevelných bylinných druhů 
a bezu černého. Záměr obnovit 
tento porost urychlil fakt, že 
na ploše sousední průmyslové 
zóny vyroste v brzké době nový 

areál 1 rmy LAC s. r. o. a kácení 
stávajícího porostu po výstavbě 
areálu by bylo technicky dost 
problematické. 

Větrolam bude nejpozději do 
podzimu tohoto roku nahra-
zen novým vegetačním prv-
kem s hlavním cílem odclonit 
průmyslovou zónu od okolí a 
obohatit tuto část revitalizované 
krajiny o původní druhy dřevin. 
Budou zde vysazeny domácí 
druhy keřů a stromů jako napří-
klad brslen, svída, kalina, javor 
babyka, jasan úzkolistý či lípa 
srdčitá. Lem podél plochy orné 
půdy a meziřady výsadeb budou 
osety luční směsí s kvetoucími 
druhy. Celkem zde bude vysaze-
no 70 nových stromů a 170 keřů. 

Zbývající jižní část větrolamu, 
která roste podél okolí mokřadu 
u čističky odpadních vod, bude 
ponechána do té doby, než mla-
dé stromy vyrostou.

Topol – nejčastější výsadbový 
porost našich předků 

Provádění monokulturních 
výsadeb větrolamů z topolu 
kanadského v dobách socialis-
mu se v současnosti jeví jako ne 
úplně šťastné řešení. Dnes jsme 
se dostali do situace, kdy na již-
ní Moravě masově vysazované 
topolové větrolamy jsou hro-
madně na hraně své životnos-
ti, začínají být nebezpečné a je 
třeba je nahrazovat. Při prová-

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hosp.

dění náhradních výsadeb volí-
me raději různé původní druhy 
stromů, které sice bohužel rostou 
pomaleji, ale na druhou stranu 
tu zůstanu i pro další generace. 
Tyto druhově pestřejší výsadby 
budou mnohem ekologicky sta-
bilnější a budou lépe odolávat 
klimatickým změnám.

„Dřevo topolů se řadí mezi 
velmi měkké, přesněji do nejnižší 
kategorie tvrdosti dřeva. Proto 
mýtní věk topolů, tedy věk, kdy 
je ideální ho kácet, je už kolem 
40 let, což je hodně málo. Pro 
srovnání například dub má mýt-
ní věk 120 let,“ říká k tomu Milan 
Komenda z Odboru životního 
prostředí.

Vyhnilý trup topolu kanadského / foto: Milena Moudrá Koridor u cyklostezky vysázený v roce 2010 / foto: Milena Moudrá
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Andrea Vodňanská
agentura ex voto

Češi jsou v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu. I díky dětem

Společnost EKO-KOM i v roce 
2016 realizovala své výukové 
programy zaměřené na rozšíření 
povědomí o prospěšnosti třídění 
obalového odpadu. PETky, plas-
tové kelímky, plastové nádobky 
nebo papírové či skleněné oba-
ly se úspěšně vracejí k recyklaci 
také díky intenzivní vzdělávací 
činnosti společnosti zaměřené 
na děti a širokou veřejnost. Jen 
v minulém roce byla realizová-
na komplexní environmentální 
výuka na 655 základních ško-
lách, které se v téměř šesti tisí-
cích skupinách zúčastnilo více 
než 137 tisíc dětí. Nezisková 
společnost EKO-KOM ji orga-
nizuje od roku 1997 a za 20 let 
tak celkově oslovila zhruba dva 

a čtvrt milionu dětí. Také proto 
patří mladší generace mezi nej-
aktivnější třídiče.

A díky těmto nejmladším tří-
dičům jsou Češi mezi nejlepšími 
v Evropě. Každá třídící domác-
nost totiž ročně vyseparuje 
v průměru čtyři barevné kon-
tejnery odpadu – každý z nás 
vytřídí v průměru přes 42 kg 
papíru, plastů, skla a nápojových 
kartonů. 

„Za uplynulých 15 let obyvate-
lé ČR vytřídili přes osm milionů 
tun odpadu. Za tuto praktickou 
každodenní snahu chránit naši 
přírodu a krajinu je nutné ocenit 
každou třídící rodinu,“ říká Lucie 
Müllerová, tisková mluvčí spo-
lečnosti a dodává: „Je potěšitelné, 
že počty třídičů postupně stou-
pají, a že jsme k tomuto nárůstu 
přispěli mnohaletou, cílenou edu-
kativní činností. Projektem jako 

Tonda Obal prošlo zhruba dva a 
čtvrt milionu dětí, a toto ohrom-
né číslo znamená zároveň i náš 
závazek pokračovat.“

Nezisková společnost EKO-
KOM provozuje již od roku 1999 
celostátní systém, který zajišťuje 
třídění, recyklaci a využití oba-
lového odpadu. Tento systém 
je založený na spolupráci prů-
myslových podniků, měst a 
obcí a společností nakládajících 
s odpady a zajišťuje, aby odpady 
z použitých obalů byly spotřebi-
telem vytříděny, svezeny sběro-
vou technikou, upraveny, dotří-
děny a konečně využity jako 
náhrada primárních surovin. 
Aby byl systém dostatečně efek-
tivní, je třeba motivovat společ-
nost ke třídění, a to jak děti, tak 
dospělé. 

Vzdělávací programy a pro-
jekty společnosti EKO-KOM 

podporují komunikační kampaň 
„Má to smysl, třídím odpad!“, 
která si klade za cíl maximali-
zovat počet českých a morav-
ských občanů ochotných třídit. 
„Naším cílem je samozřejmě co 
nejvyšší účast spotřebitelů, ale 
jsme realisté. Pomocí vzděláva-
cích a komunikačních kampaní a 
programů chceme v následujících 
letech poskytovat spotřebitelům 
informace tak, aby se dnešních 
72 % třídičů přiblížilo k 80 %, což 
by nás opět posunulo k absolutní 
evropské špičce,“ uzavírá Lucie 
Müllerová ze společnosti EKO-
KOM.

Tisková zpráva ze dne
30. ledna 2017.

Motoristé se opět musí připravit na četná dopravní omezení

Úplná uzavírka silnice II/416 v obci Blučina

6. 3. – 30. 4. 2017
Ulice Komenského od křižovatky s ulicí Na Lázních (včetně křižovatky) po křižovatku s ulicí Na 
Cézavě.

Objížďka je vedena obousměrně po trase Vojkovice – Holasice – Rajhrad – Rajhradice 
– Otmarov – Měnín.

Autobusům osobní linkové dopravy bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem.

Výstavba kanalizace v městysu Medlov

6. 3. 2017 – 31. 10. 2017
Výstavba kanalizace bude probíhat po etapách s postupným uzavíráním silnic III/39521 a 
III/39523.

Částečná uzavírka mezi Židlochovicemi a Nosislaví

12. 3. – 31. 7. 2017
Zúžení na jeden jízdní pruh silnice II/425 v úseku mezi obcemi Židlochovice a Nosislav. Pro-
voz bude kyvadlový, řízený SSZ. Pracovní místa budou o max. délce 500 m.

Objížďka není stanovena.

O dalších plánovaných omezeních provozu budeme občany informovat postupně, jakmile 
budeme vědět přesné termíny a rozsahy prací.

Ing. Dagmar Kratochvílová
Odbor dopravy

Stejně jako v letech předcho-
zích i na letošní rok je v našem 
správním obvodu plánováno 
několik větších investičních akcí 
včetně opravy D2 směrem na 
Brno, které se dotknou provozu 
na našich silnicích a dálnicích.

I když se snažíme ve spoluprá-
ci se Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje o koor-
dinaci plánovaných uzavírek, 
souběhu se bohužel někdy nelze 
vyhnout z důvodu velkého roz-
sahu plánovaných akcí. Proto 
žádáme účastníky silničního 
provozu o pochopení vzniklé 
situace a o ohleduplnou jízdu 
v částečně uzavřených úsecích a 
na objízdných trasách.



Gymnázium Židlochovice

Recepty dětí na zdravou svačinku
2. A
Mrkvová pomazánka
5 mrkví najemno nastrouhat, 100 g lučiny, 100 g zakysané smeta-
ny, 1 lžička citrónové šťávy, sůl, pepř

Čočková pomazánka
50 g červené čočky (uvařit), 50 g šunky (rozmixovat s čočkou), 
tavený sýr, 50 g pomazánkového másla, 2 ks sterilovaných okurek, 
česnek (nemusí), 1 lžička kečupu, 1 lžička hořčice, sůl

2. B
Vajíčková pomazánka
Vzali jsme 4 vajíčka, uvařili je a oloupali. Do misky jsme dali luči-
nu, nakrájená vajíčka, namačkaný česnek, sůl a všechno zamíchali 
a pomazánka byla hotová.

7Školstvíwww.zidlochovice.cz

ZŠ ŽidlochoviceNekuřte a nepijte alkohol, vzkazují děti rodičům.
My nebudeme vysedávat u tabletu

Mgr. Pavlína Srncová
Mgr. Marcela Černá
třídní účitelky 2. A a 2. B

Protože se říká „sportem ku 
zdraví“, žádný den jsme nevy-
nechali rozcvičku na zábavnou 
písničku. Hned první den děti 
přišly na spoustu věcí, které by-
chom měli dělat pro svoje zdra-
ví. Nedílnou součástí pevného 
zdraví je pestrá a vyvážená stra-
va se spoustou vitamínů, dosta-
tek pohybu a spánku, smích a 
pohoda. Vyjmenovali jsme také 
spousty nezdravých potravin 
a nápojů, se kterými se denně 
potkáváme, ale měli bychom je 
omezit. Žáci přišli na nezdra-

vé neduhy nejen dětí, ale také 
dospělých.

Děti by se měly vyvarovat 
sladkostí, pití sladkých nápojů, 
častého a dlouhého dívání se na 
televizi, sezení u počítače nebo 
tabletu. Děti se v dnešní době 
také málo pohybují a nesportují 
a chodí pozdě spát.

Na stejných nešvarech se 
shodly děti i u dospělých. Při-
daly však k tomu pití alkoholu 
a kouření, kterým škodí nejen 
sobě, ale i svému okolí.

Abychom věděli, které potra-
viny a v jakém množství by se 
měly denně konzumovat, vzali 
jsme si na pomoc Pyramidáčka. 
Tento chlapec nás provázel celým 
dnem a s pomocí svého pohád-

kového příběhu nám vysvětlil, 
co je to potravinová pyramida. 
Dozvěděli jsme se, které potravi-
ny bychom měli jíst nejčastěji a 
kterých bychom se měli naopak 
vyvarovat. Jednotlivé skupinky 
dětí pak vytvořily krásné vlastní 
Pyramidáčky.

Nebyl by to týden o zdraví, 
kdybychom neochutnali nějaké 
ovoce a zeleninu. Děti posle-
pu ochutnávaly a hádaly, o jaký 
druh ovoce či zeleniny se jedná. 
Všichni vyzkoušeli a nezalekli se 
např. ani hořkého grepu či čer-
vené řepy. 

Zúčastnili jsme se ankety 
o nejoblíbenější ovoce a nej-
méně oblíbenou zeleninu, která 

ukázala, že v obou třídách jako 
nejoblíbenější ovoce jasně vede 
jablko. Naopak nejméně oblí-
benou zeleninou je cibule a čes-
nek.

Celý týden o zdraví jsme zavr-
šili přípravou zdravé pomazán-
ky. Děti si samy vybraly recept, 
přinesly ingredience a celé třídě 
připravily zdravou svačinku. 
Odborná porota složená z žáků 
druhých tříd ochutnávala a 
nakonec vybrala nejlepší a nej-
chutnější pomazánku.

V letošním mrazivém zimním období, kdy bacily útočily plnou silou doslova ze všech stran a nevyhnuly se ani židlocho-
vickým dětem proběhl ve druhých třídách základní školy výchovný program nazvaný Týden zdraví.  Děti vařily, jedly a 
cvičily, ale hlavně se učily, co dělat pro to, aby byly zdravé a vůči bacilům odolné.

Mgr. Tomáš Dratva
pedagog gymnázia

Studenti kvarty natáčeli s Českou televizí

„U6 – úžasný svět vědy“ je 
název televizního soutěžního 
pořadu České televize, jehož 
natáčení se 9. února zúčastnili 
žáci našeho gymnázia, kon-
krétně pět studentů z kvarty.

Natáčelo se v interaktivní 
expozici haly VIDA Centra 
v Brně.

„Hned po příjezdu nám v mas-
kérně nejdříve dali make-up a 
poté nás učesali, u každého sou-
těžícího strávili asi jen 1–2 minu-
ty. Dostali jsme mikrofony. Vždy 
před záběrem nám řekli, jak a 
kam se máme postavit a co máme 
říkat. Poté klapla klapka. Násled-
ně zvolali: AKCE… a už se toči-
lo. Záběr se často nepovedl, pro-
tože se např. někdo přeřekl, nebo 
někdo vběhl do kamery, a tak se to 
muselo natočit znovu. Také jsme 

nesměli mluvit sprostě, protože to 
by pak museli vypípat a záběr by 
nebyl použitelný. Před kamerami 
jsme strávili celých osm hodin, ale 
unaveni jsme nebyli. Ani žádnou 
nervozitu z přítomnosti kamer 
jsme nepociťovali, spíš naopak,“ 
komentuje účast na natáčení 
Patrik Šípek, člen družstva.

Soutěž je zaměřena na přírod-
ní vědy a jejich využití v reálném 
životě. Kromě vědomostních 
otázek jsou součástí „U6“ i sou-

těže v pohybových a dovednost-
ních aktivitách. Proti sobě sou-
peří o vítězství vždy dva týmy. 
Naším soupeřem byli studenti 
Gymnázia Slovanské náměstí 
z Brna.

A jak to nakonec dopadlo? 
To se dozvíte, pokud se bude-
te dívat 26. března ve 12:00 na 
ČT:D 

Děti skládají potravinovou pyramidu / foto: archiv ZŠ
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Pravidelnou součástí plesové sezóny je karneval

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

nebo akční hrdiny. Program kar-
nevalu byl obohacen o vystoupe-
ní skupiny s country tanci. Kdo 
zrovna netančil, měl možnost 
si zakoupit lístek do tomboly, 
malovaný kamínek či magne-
tku, cukrovou vatu, popcorn 
nebo balonek. Zájemci si mohli 
doplnit svůj kostým malbou na 
obličej. K plesu neodmyslitelně 
patří i dobré občerstvení a bylo 
vidět, že unaveným taneční-
kům opravdu chutná. Sdružení 
Židlochovice děkuje všem, kteří 
přispěli do tomboly, a také všem 
organizátorům.

Sdružení Židlochovice uspo-
řádalo v neděli 12. února maš-
karní bál, který patří neod-
myslitelně k plesové sezóně ve 
městě. Sál Masarykova kultur-
ního domu se opět zaplnil do 
posledního místečka. Program 
s názvem „Kdo pomůže prin-
cezně zachránit říši pohádek?“ 
si přichystal spolek VINO-
HRAĎÁNEK Brno. Pro děti 
i jejich rodiče byl připraven 
samozřejmě tanec, ale také 
spousta soutěží a her.

Karnevalový rej byl plný krás-
ných masek, na parketě jsme 
viděli broučky, kovboje, piráty, 
víly, princezny, různá zvířátka 

Sekunda se rozhodovala o volbě druhého cizího jazyka

Mgr. Miroslava Nechvílová
pedagožka gymnázia

Školní projekt Den jazyků, 
který se na naší škole uskutečnil 
poprvé, měl za cíl ukázat našim 
nejmladším, žákům primy a 
sekundy, důležitost, ale také krá-
sy tří evropských jazyků, které se 
na naší škole vyučují jako druhý 
cizí jazyk. 

Organizace se ujali vyučující 
těchto jazyků spolu se studenty 
septimy a části oktávy a připra-
vili velice pestrý program, kte-
rým přiblížili všechny aspekty 

nabízených jazyků a zemí s nimi 
spjatých, včetně gastronomic-
kých ochutnávek. 

„Nejlepší bylo jídlo. Přestože 
němčina není můj favorizovaný 
jazyk, po gastronomické stránce 
se mi jeví jako nejlepší. Pan uči-
tel Dratva měl výborný rakous-
ký recept na opékané klobásky. 
Vonělo to po celé škole.

Výborné ale byly i francouzské 
sladké croissanty a slané rus-
ké pirohy, které jsem ještě nikdy 
nejedl. Celkem mi chutnaly, měl 
jsem hlad, a tak jsem snědl hned 
tři.

Pokrm ale určitě nerozhoduje 
o tom, jaký jazyk budu studovat, 
přesto právě kulinářské umění 
jednotlivých zemí bylo velice pří-
jemným zpestřením Dne jazy-
ků. Zajímavá byla ale i ukázka 
národních krojů,“ hodnotí stu-
denti sekundy. 

Žáci primy a sekundy tak strá-
vili příjemné dopoledne, získali 

Kromě mateřského jazyka je ve školních osnovách povinný anglický jazyk. Ve třetím roce studia na víceletém gymnáziu 
v Židlochovicích přibývá druhý povinný cizí jazyk. Studenti mají možnost volit mezi francouzštinou, ruštinou a němčinou. 
Pedagogové připravili studentům program, jehož účelem je přiblížit daný jazyk i kulturu zemí, v nichž se používá. 

Představení Francie / foto: archiv gymnázia 

Gastro ukázka za německy hovořící země / foto: archiv gymnázia 

zajímavé informace o jazycích 
samotných, ale i zemích, kde se 
jimi mluví.  Snad jim toto odpo-
ledne pomohlo při rozhodová-
ní, který druhý cizí jazyk zvolit 
ke studiu v následujících šesti 
letech. 

Merci pour votre attention et à bientôt!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald!
Благодарим за внимание. До скорой встречи!

Dětský karneval / foto: Eva Válková 



Hrabata–Závodník také pozna-
menává nečekaná těžká nemoc 
jednoho z majitelů, i přesto si 
však PRODOM drží svoji čis-
tou linii a je stále specializova-
ným obchodem na potřeby pro 
kuchyň a domácnost s celou šká-
lou drobných doplňků, které lze 
v domácnosti upotřebit. Zboží se 
částečně také přizpůsobuje sezó-
ně, takže například v létě zde 
nakoupíte potřeby pro zavařo-
vání, sítě proti hmyzu či dřevěné 
uhlí. PRODOM je partnerskou 
prodejnou Tescomy, nabízí také 
službu fotosběrny.

Josef Závodník před prodejnou / foto: archiv PRODOM

Vladimír Hrbata a Josef 
Závodník jsou majiteli pro-
dejny domácích potřeb PRO-
DOM, která je v polistopadové 
historii města jednou z nejstar-
ších na náměstí. Po dobu půso-
bení zachovává prodejna svoji 
image, neodchyluje se výraz-
ně od sortimentu, základním 
prodejním produktem jsou po 
celou dobu podnikání kuchyň-
ské potřeby.

Počátky partnerství obou spo-
lečníků sahají ještě před mezní 
rok 1989, kdy byli oba zaměst-
naní ve státním podniku Domá-
cí potřeby v Brně v Řečkovicích. 
„Po revoluci při malé privatizaci 
došlo k rozprodávání celého pod-
niku.  Prodejna v Řečkovicích 
byla místně velmi zavedená,  
nepustit se do soukromého pod-
nikání v této provozovně by bylo 
přímo pošetilé,“ vzpomíná Vla-
dimír Hrbata.

Bohužel nesmyslně vysoká 
cena za objekt, který se prodá-
val se všemi zásobami, nedovo-
lil budoucím partnerům zahájit 
svoje podnikání právě tam. Oba 
znalí prostředí obchodování  
potřebami pro kuchyň a domác-
nost se jen velice neradi smiřo-
vali s faktem zakončení činnosti 
v Řečkovicích, a protože myš-
lenky pokračovat ve své původní 
profesi se vzdát nechtěli, pustili 
se do hledání náhradních pro-
stor v jiných částech Brna. Vhod-
ný a 1 nančně přijatelný objekt se 
však stále nedařilo najít. Porevo-
luční napravování škod, vracení 
majetku do soukromých rukou 
a hlavně náhoda nakonec způ-
sobily, že oproti původním plá-

rubriku připravuje
Mediální komise

nům rozjeli podnikání v Židlo-
chovicích.

„Byla to šťastná náhoda. 
V poslední fázi činnosti prodejny 
v Řečkovicích s námi pracovala 
jedna kolegyně, která jezdila ze 
Židlochovic. Její rodina získala 
v restituci zpět dům na židlo-
chovickém náměstí s vhodnými 
prostorami pro otevření obcho-
du. Bylo to jako:  být ve správnou 
dobu na správném místě.“

Přestože tedy oba partneři měli 
v plánu podnikat v Brně, využi-
li situace a začali se připravovat 
na otevření obchodu  právě zde, 
na náměstí Míru. Následovala 
příjemná fáze volby názvu pro-
vozovny.

„V té době bylo populární 
vkládat do názvu zkratky jmen 
majitelů. Nesčetněkrát jsme sedě-
li a vypisovali různé kombinace 
těch našich, ale žádné duchaplné 
spojení se vytvořit nepodařilo.“ 
Obchod nakonec zaregistrovali 
pod značkou PRODOM, kte-
rá všem okamžitě dává jasně 
najevo, jaký sortiment zde lze 
pořídit. Otevřeli v červenci roku 
1991. V té době na náměstí ještě 
fungovaly dva obchody, Elektra 
a Kovomat, které PRODOMu 
zbožím lehce konkurovaly, pře-
sto byl odbyt dobrý. Částečně 
také proto, že Hrabata a Závod-
ník uměli vyhledat mezery na 
židlochovickém trhu: „Přizpů-
sobovali jsme se poptávce, napří-
klad v úplných počátcích jsme 
nabízeli i cyklistické kolo anebo 
různé domácí nářadí jako vrtač-
ky apod. Kuchyňské potřeby ale 
vždy tvořily pevný základ našeho 
zboží.“

První roky i přesto, že denně 
jezdili za nákupem k jednotli-
vým výrobcům a trávili mnoho 
hodin na cestách nákupem a 

Obchody a služby ve městě: Ve správnou dobu na správném místě

výběrem zboží, hodnotí maji-
telé obchodu Josef Závodník a 
Vladimír Hrbata jako úspěšné a 
vzpomínají na ně rádi. Otevírají 
prodejnu ve Velkých Pavlovicích 
a také v Pohořelicích. Postup-
ně však nastupuje módní vlna 
nakupování v obchodních cent-
rech a zájem o kamenné obcho-
dy uvadá. Prodejny rozšiřují sor-
timent často mimo vlastní pro1 l, 
konkurenceschopnost vyhra-
něného PRODOMu na malém 
městě se snižuje a udržení se na 
trhu je stále složitější. Dochází 
k ukončení činnosti obou ved-
lejších provozoven. Chod 1 rmy 

Firma: Potřeby pro domácnost PRODOM
 Vladimír Hrbata

Adresa: náměstí Míru 153, Židlochovice
Telefon: +420 547 238 168, +420 603 589 286
Email: prodom@volny.cz

Otevírací hodiny: pondělí–pátek 8:00–12:00 13:00–17:00
sobota 8:00–11:00

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.
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Peníze získané z bazárku v Orlovně posloužily na nákup čipů a tablet pro psy

Svatava Vitulová
Jednota Orel Židlochovice

Jak jsem slíbila, informuji 
o výtěžku charitativního bazár-

ku v Galerii Orlovna. Během 
měsíce prosince jste do kasič-
ky přispěli krásnou částkou 
3.576 Kč. Za tuto částku byly 
pořízeny a předány identi1 -
kační čipy pro útulky Blansko 

a Bulhary, odčervovací tablety 
pro útulek Hodonín a přispě-
li jsme na stavbu chodníku 
v Záchranné stanici českoslo-
venských vlčáků. Velké díky 
všem, kteří jakkoli napomohli 

úspěchu této dobročinné akce. 
Předměty, které v Galerii zůsta-
ly,  budou nabídnuty v některém 
z dalších bazárků, jež plánujeme 
uskutečnit.



V průběhu měsíce srpna roku 
2016 bylo započato mimo jiné 
s pracemi na opravě fasády zám-
ku Židlochovice. Práce v roce 
2016 probíhaly dle plánu na kří-
dlech objektu. Povedlo se opra-
vit nádvoří, křídlo zámecké kap-
le a zámecké věže. Veškeré práce 
probíhaly za dohledu zástupců 
NPÚ Brno a MÚ Židlochovi-

Čestmír Pokorný
Ing. Andrej Tóth
Lesní závod Židlochovice

ce, odboru památkové péče. Na 
opravě reliéfů a zdobných prv-
ků fasády se podílela akredito-
vaná restaurátorka, která svou 
práci odváděla velice pečlivě a 
do detailů. Po konzultaci s výše 
uvedenými zástupci byl vybrán 
nový odstín fasády, který podtr-
huje a zvýrazňuje celkový dojem 
z objektu. 

OPRAVA FASÁD, SOCH
I ROZVODU ELEKTŘINY

Klimatické podmínky pře-
rušily práce na realizaci díla 

Letošní opravy zámku zahrnují dokončení fasády, sochy i rozvody elektřiny

od poloviny prosince do druhé 
poloviny února. V těchto dnech 
se začíná se stavbou lešení v zad-
ní části hlavní budovy. Stavební 
práce na hlavní budově budou 
rozšířeny mimo zednických 
oprav a nátěru fasády o očištění 
soch umístěných ve výklencích 
fasády, které budou následně 
opatřeny sítí proti ptactvu. Dále 
bude na fasádě hlavní budovy 
provedena celková rekonstruk-
ce slaboproudých rozvodů, kte-
ré zabezpečují chod provozní 
i ubytovací části zámku. V letoš-
ním roce tedy proběhnou práce 
na hlavní budově a dokončení 
přilehlých křídel. Ukončení celé 
akce se předpokládá koncem 
měsíce září.

ZÁMECKÁ ZEĎ
V loňském roce proběhla tak-

též oprava zámecké zdi mezi 
jihozápadním a severozápad-
ním bastionem pohledově od 
obchodního centra v celkové 
délce cca 160 m. Po provedení 
těchto stavebních úprav probí-
há příprava na realizaci záměru 
města Židlochovice vytvořit ve 
volném prostoru před zámeckou 
zdí oddychový park s vodním 

Lesní závod Židlochovice, jako součást státního podniku Lesy České republiky, spravuje a obhospodařuje mimo jiné zámek Židlo-
chovice. Zámek s přilehlým parkem tvoří výraznou dominantu města, a proto je zájmem lesního závodu udržení reprezentativního a 
důstojného vzhledu celého areálu.

prvkem. Součástí tohoto parku 
bude i zemní val, který bude tvo-
řit přístup do zámeckého parku.

STRÁŽNÍ DOMKY
Práce na dokončení opravy 

strážních domků budou zahá-
jeny dle klimatických podmí-
nek. Bude se jednat především 
o dokončení drobných zed-
nických oprav a natření fasády 
strážních domků ve stejném 
barevném odstínu jako hlavní 
budova zámku.

PLÁNY DO BUDOUCNA
V současné době se zpracová-

vá projektová dokumentace na 
rekonstrukci infrastruktury are-
álu zámku, která zahrnuje:

rekonstrukci vodovodu, kana-
lizace, elektrických rozvodů, 
plynovodů a slaboproudých 
rozvodů,
rekonstrukci komunikací a 
zpevněných ploch,
terénní a vegetační úpravy 
(trávníky a jezírko) s moder-
nizací a doplněním závlahy.

Tyto práce budou připraveny 
k realizaci v letech 2018–2019.

–

–

–

ilustrační foto / foto: Milena Moudrá 
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Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Židlochovický Otakárek pokřtí nový kotel

tože ta je prý na povidla nejlepší. 
Rádi bychom kotel co nejdřív 
otestovali a nechceme čekat do 
prvních jahod. Proto společně 
uvaříme z toho, co nám ještě 
zbylo z loňské úrody – jablka, 
cibule, mrkev, dýně, papričky. 
Vypadá to na čatní.

A protože jsme připraveni 
přijmout mezi sebe další členy, 
zveme vás tímto na první spol-
kové vaření. Proběhne 18. břez-
na v prostorách naší dílny. Počet 
míst je omezený, a proto prosíme 
zájemce, aby se nám hlásili pře-
dem – do 15. března na telefonu 
608 542 369 nebo na e-mailovou 
adresu otakarek@spolekotaka-
rek.cz. Těšíme se na vás!

Spolek Židlochovický Otaká-
rek se v zimním období inten-
zivně připravuje na svoji druhou 
sezónu. Upravujeme prostory 
dílny, abychom byli co nejlépe 
vybaveni na zpracování prvního 
ovoce. 

V minulém roce jsme zkušeb-
ně v malých množstvích uvařili 
různé druhy džemů, sirupů či 
marmelád. Chceme se do toho 
ale pustit důkladně. Z prostřed-
ků individuální dotace, poskyt-
nuté Jihomoravským krajem, 
jsme pořídili krásný nerezový 
kotel s měděnou vložkou – pro- Nový kotel Otakárku / foto: Jana Tesařová   



I když nepocházíš ze Židlo-
chovic, tak si s nimi pěvecky 
spjatá. Můžeš nám o tom pově-
dět více?

Se Židlochovicemi jsem spja-
tá přes Židlochovický dětský 
pěvecký sbor Skřivánek, kam 
jsem se se svojí sestřenicí přihlá-
sila někdy koncem základní ško-
ly. S písní Ó řebíčku zahradnický 
jsme byly v duu přijaty.

Takže na „začátku“ tvého 
zpívání stojí kromě jiného 
taky paní sbormistryně Zden-
ka Vrbová. Zpěv ve sboru a 
zpěv sólový jsou trochu odliš-
né disciplíny. Co ti členství ve 
Skřivánku přineslo z pohledu 
hudebního?

Sdílenou radost a prožitek 
z vícehlasu. Zpěv ve sboru je 
speci1 cký zážitek. Zpěvák se stá-
vá součástí většího celku a svým 
projevem, který by měl být pre-

cizní, osobitý, nicméně pokorný 
vůči kolektivu, přispívá k výsled-
nému zvuku skladby. Sbor učí 
naslouchat druhým kolem sebe, 
je to umění vcítit se a naslou-
chat.

Zpěvu se věnuješ v podsta-
tě od dětství a jako posluchač 
vím, že máš pro něj i pro hud-
bu přirozený cit. Přesto jsi šla 
studovat něco zcela jiného, 
proč ses tak rozhodla?

Proč jsem se tak rozhodla? 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Racio zvítězilo. Klasika: strach 
z neúspěšného přijetí, hudba je 
přece koníček, lze ji dělat kdy-
koliv a kdekoliv, uživit se jí ne-
jde. Dneska už to vidím jinak. 
(smích)

Dneska se hudbou v podsta-
tě živíš. Jsi zpěvačkou kultov-
ní kapely Jablkoň. Jak došlo 
k tomu, že ses stala její člen-
kou, a jak je ti poetika Jablkoně 
blízká?

Do Jablkoně jsem se dosta-
la po přestěhování do Prahy. 
Setkali jsme se s Michalem 
Němcem (vedoucí člen Jablkoně, 
pozn. redakce) na Letné, řekl mi, 
že žádnou aktivitu pro mě nemá, 
a tak to všechno začalo. (smích) 
V poslední době tato otázka 
padá docela často, dokonce ten-

hle krátký příběh vyjde i v při-
pravované knize k 40. letému 
výročí Jablkoně.

To je originální začátek, pře-
devším když si člověk uvědo-
mí, že jste spolu od té doby, co 
ti řekl, že nic pro tebe nemá, 
natočili dvě alba?

Vlastně tři.

Pardon, tak už to ani nestí-
hám sledovat. (smích)

První, na kterém jsem se obje-

Marie Puttnerová a JABLKOŇ
Další ze série koncertů v restauraci Za komínem

vila, mělo název Sentimentál-
ní Němec. Není toho prostoru 
mnoho, ale dá se počítat.

Jsi hudebně velmi činorodá, 
mezitím jsi spolupracovala na 
dalších projektech. Myslíš si, 
že když chce člověk prorazit 
v hudbě jako interpret, je třeba 
žít v Praze?

Vlastně nevím. Myslím, že 
to nutné není, ostatně je toho 
spousta hudebníků příkladem. 
Nicméně v mém případě je Pra-
ha stěžejní.

Na posledním CD napří-
klad skladba Ladíme svědčí 
o naprosté vyzrálosti kapely, 
její originalitě a sehranosti 
– provázanosti hlasů Němec & 
Puttnerová. Cítíš to podobně?

No, když to tak říkáš, tak to 
tak asi bude. (smích) Známe se 
zase o další rok víc a počet spo-
lečně odehraných vystoupení 
bude znát. Určitě jsme na sebe 
navyklejší a dokážeme konkrétní 
věci odhadnout, aniž bychom se 
o nich museli bavit. Takže jestli 
provázanost, tak zde oba pociťu-
jeme určitou sounáležitost. Jestli 
to tak vnímá okolí, tak je to jedi-
ně dobře. 

Ještě bych k té poslední desce 
dodala, že s námi dost souzněl 
Ondřej Ježek. Geniálně muzi-
kální producent, který to   námi 
celé točil, kočíroval, pomáhal 
nám a podporoval nás.

Ondřej Ježek stojí za celou 
řadou vynikající desek. Mohla 
bys nám říct nějakou veselou 
příhodu z natáčení posledního 
alba?

Veselých příhod bude jistě 
dost, ale vzpomenout si. (smích) 
No, spíš bych mohla vzpome-
nout, jak mě bavilo pozorovat 
dětskou radost Ondřeje a Micha-
la, když se například rozhodli 
pro použití still kytary. Oči jim 
svítily oběma, jako když malé 
dítě dostane vytouženou hrač-
ku. Čirá bezelstná radost. To byl 
nádherný moment. Taky jsem 
si je vizuálně uložila do svého 
mobilního telefonu. 

No a kdy svítily oči tobě?
(smích) Asi pokaždé, když 

jsem přišla do studia, dostala 
čerstvou kávičku a šla si poslech-

nout, co kluci natočili, zatímco 
jsem tam nebyla. Pak když mě 
Ondřej podpořil ke zpěvu a cíti-
la jsem, že to je to ono. 

Z toho jde cítit, že během 
natáčení byla výborná a kre-
ativní atmosféra, a to se pak 
logicky do výsledku promítne.

Měli jsme řadu věcí před natá-
čením připravenou ze zkušebny, 
nicméně v tom studiu vznikal 
prostor pro nové. To je vždycky 
krása.

Jablkoň jsem poprvé slyšel, 
když jsem byl na střední škole, 
v 80. letech. Teď s nimi zpíváš a 
jsi ještě výrazně mladší než já. 
Je mezi vámi generační rozdíl, 
přesto hudebně to tak vůbec 
nepůsobí. Čím myslíš, že to je?

Nestárnoucí Michalovou duší. 
(smích)

Jaké máš pro nejbližší 
budoucnost plány, na co se 
můžeme těšit?

V nejbližší jablkoňské budouc-
nosti nás čeká oslava 40. naro-
zenin v Divadle Archa. Bude to 
takový malý festival. Vystoupí 
Lenka Dusilová, Květy, Jarda 
Trabandita Svoboda, Jiří Stivín 
a další. Chystám taky své vlastní 
písně, ale to je prozatím ve fázi 
příprav. 

Teď se moc těším na koncert 
s Jablkoní v Židlochovicích, 
všechny vás srdečně zvu.

Díky za rozhovor.

11Rozhovorwww.zidlochovice.cz

„Prorazit v hudbě lze 
i mimo Prahu, pro mě však 

byla stěžejní.“

„V nejbližší jablkoňské 
budoucnosti nás čeká 
oslava 40. narozenin 

v Divadle Archa.“

foto: oficiální archiv Jablkoně
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Vášeň a strach, 
SPARKS – Ve tvých očích, 
TEMPLE – Zpěv Maora

Historické romány
DI FULVIO – Dítě, které v noci 
našlo slunce, CHADWICK 
– Podzimní trůn, HRDLIČKA 
– Úkol pro šaška

Romány českých autorů
GRUBER – Z tebe peklo ráj, 
KADLECOVÁ – Vina, JIRÁS-
KOVÁ – Zbláznila ses?

Detektivní romány a thrillery
BRYNDZA – Dívka v ledu, 
BUSSI – Maminka neříká prav-
du, KLEVISOVÁ – Zlodějka 
příběhů

Dobrodružné romány
PRESTON – Za ledovou 
bariérou, EGELAND – Třináctý 
učedník, VÁCHA – Nikam

Sci-�  a fantasy romány
ROTH – Čáry života, HOWEY 
– Prach, DASHNER – Rozkaz 
zabít, ČERVENÁK – Bivoj

Válečné romány
REEMAN – Torpéda, vpřed!, 
Útok z moře

Pravdivé příběhy
FRANCIS-CHEUNG – Rozho-
vory s nebem

Literatura faktu
CÍLEK – Vavříny pro mrtvé 
vítěze, SIMON – Přežila jsem 
Hitlera

Životopisy
NOVOTNÁ – Setkávání s 
Irenou Kačírkovou, jejími 
přáteli, nepřáteli a jinými zví-
řaty, STUŠKOVÁ – Serpentiny 
Antonie Hegerlíkové

Audioknihy
ŽÁČEK – Ezopovy bajky, 
WODEHOUSE – Jedinečný 
Jeeves, TŘEŠTÍKOVÁ – Bábov-
ky

Cestopisné průvodce
JENKINS – Peru, FISHER 
– Athény a okolí, GRAY – � aj-
sko, HUMPHREYS – Skotsko

pokračování na straně 15 >>

Také v tomto roce byla míst-
ním vinařům, kteří spolupra-
cují s RTIC Židlochovice, dána 
příležitost prezentovat svá vína 
v radniční vinotéce informační-
ho centra, kde jsou také po celý 
rok nabízena k prodeji. Jako prv-
ní v pořadí se 17. února předsta-
vil pan Milan Hanuš z Blučiny se 
šesti vzorky vín bílých a jedním 
červeným, převážně ročníku 
2015. Třináct přítomných náv-
štěvníků tak ochutnalo Ryzlink 
rýnský, Cuvée, Sylvánské zele-
né a Chardonnay, Sauvignon, 
Rulandské šedé a vzorek Zwei-
geltrebe. Pan Hanuš odpovídal 
v průběhu ochutnávky na dotazy 
přítomných, které směřovaly na 
původ hroznů, výrobu, lahvo-
vání a skladování vín. Závěrem 
byla příležitost ochutnat také 
nejlepší vybraný vzorek, který si 
z ochutnaných vín zvolil indivi-
duálně každý návštěvník večera. 
Dvouhodinová debata, spojená 
s degustací vína byla nejen pří-
jemným zpestřením pátečního 
podvečera, ale také poznáním, 
že i v našem regionu se mohou 

Řízené degustace v radniční vinotéce pokračují

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

rodit skvělá vína. Všechny vzor-
ky bílých vín se pyšnily minimál-
ně dvěma získanými medailemi 
z různých soutěží a festivalů, 
pořádaných po celé republice.

Regionální turistické infor-
mační centrum zve milovníky 
vína na pravidelné degustace 
vín profesionálních vinařství, 
která jsou v radniční vinotéce 
nabízena také k prodeji. Máte 
tak jedinečnou příležitost zjistit, 
která vína jsou pro vás vhodná, 
a usnadníte si případně také 
nákup dárků.

Na další vinařskou akci můžete 
přijít už v pátek 3. března 2017 
od 18:00 hod, znovu do sklepení 
pod radnicí. Tentokrát řízenou 
degustaci povede Arnold Masa-

rik z vinařství Merlon Žabčice. 
Vynecháno bude postní obdo-
bí Velikonoc, ale víno se bude 
rozlévat opět už 27. dubna při 
autorském čtení paní Harasimo-
vé, která v radničním sklepení 
představí svou poslední knihu 
Poháry touhy.

Pokud teplé jarní počasí 
umožní posedět pod kvetou-
cí třešní na dvorku infocentra, 
tak  se zde 20. května předsta-
ví putovní sklípek s cimbálem, 
kdy řízenou degustaci, doplně-
nou živou hudbou a kořeněnou 
historkami z vinařského světa, 
představí osobně Richard Janou-
šek a další muzikanti z vinařství 
Rozařín.

Těšíme se na vás a na zdraví!

Barbora Fialová
Vata Židlochovice

Vatavan se těší na jaro

Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež Vata v roce 2016 otevřel 
externí pracoviště – maringotku 
Vatavan. Zkušební letní provoz 
statečně ustála na všech čtyřech 
kolech a už vyhlíží teplé sluneč-
né dny a zahájení první pořádné 
sezóny.

Cílem projektu Maringotka 
je především rozšířit možnosti 
terénní sociální práce v přiro-
zeném prostředí dětí a mládeže. 
Vatavan umístěný ve víceúčelo-
vém sportovním areálu na ulici 
Tyršova slouží také jako půj-
čovna volnočasového vybavení. 
Netradičními hrami, koloběžka-
mi, různými  druhy boardů a 
míčů, koupáním v bazénu nebo 
lukostřelbou a chozením na 
balančním popruhu slack-line 

motivuje Vata potenciální i stá-
vající klienty k trávení volného 
času venkovními aktivitami.

Na podzim Vata zorganizova-
la ve spolupráci se Společností 
Podané ruce řadu preventiv-
ních interaktivních přednášek, 
v jejichž úvodu si žáci druhého 

stupně ZŠ Židlochovice mohli 
prohlédnout Vatavan a vyzkoušet 
některé z jeho atrakcí. Vybavení 
Vatavanu a pracovníci u něj jsou 
ale k dispozici i dětem mladším 
11 let a Nízkoprahový klub Vata 
se tak stává ještě dostupnějším.

Prohlídka Vatavanu / foto: Barbora Fialová

Nejbližší akce ve sklepení pod radnicí

Řízená degustace vín
z vinařství MERLON

3. března, 18:00 hodin

Markéte Harasimová
Autorské čtení z knihy Poháry touhy

27. dubna, 17:00 hodin

Putovní sklípek s cimbálem
Řízená degustace vín
z vinařství ROZAŘÍN

20. května, 16:00 hodin
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Pololetní turnaj bowlingu dětí má své vítěze

Jana Bělohlávková
Orel Jednota Židlochovice

turnaj je plánován na 8. dubna 
v kombinaci dítě+rodič.

Další pravidelnou aktivitou 
Jednoty Orel je cvičení pila-
tes, které probíhá v Orlovně již 
9. rokem každé pondělí. Kurz 
je určen pro začátečníky i mír-
ně pokročilé, každý si zvolí 
stupeň obtížnosti. Pravidelné 
cvičení pilates vám odbourá 
svalové disbalance, protáhnete 
se po sedavé práci, či si zacvičíte 
jen tak pro radost. Do kurzu se 
můžete přidat kdykoliv v průbě-
hu roku bez rezervace. Těšíme se 
na vás.

Na bowlingových drahách 
proběhl 3. února tradiční dětský 
pololetní turnaj ve spolupráci 
s Komisí sportu Židlochovice. 
Soutěžili jednotlivci i družstva.  
V mladší kategorii zvítězilo 
družstvo ASLAN ve složení 
Adam Haxa a Marek Vološín, 
ve starší pak KOPYTA – Martin 
Bělák a David Strach. V jednot-
livcích Adam Dolina za mladší 
a David Strach za starší. Další 

Kompletní domácí badminto-
nová špička se sjela první úno-
rový víkend do Liberce, aby zde 
bojovala o mistrovské tituly. Bar-
vy Židlochovic hájil už poněko-
likáté Ondřej Král, který se pro 
tuto sezónu věnuje především 
čtyřhře a doplňkově také mixu. 
Ve čtyřhře společně s  Michalem 
Světničkou vytvořili ryze židlo-
chovickou dvojici.

Ve smíšené čtyřhře se Ondra 
společně se svou spoluhráčkou 
Martinou Krocovou z Mos-

tu stali překvapením turnaje a 
nechybělo mnoho, aby dovezli 
medaili.

Ve čtyřhře předvedli Ond-
ra s Michalem výborný výkon, 
a jen o dva míče jim ve třetím 
setu unikla medaile po prohře 
s pozdějšími mistry ČR v této 
disciplíně.

Do bojů kromě Michala 
Světničky zasáhla i jeho sestra 
Monika, která proměnila svou 
účast ve dvojnásobnou medailo-
vou radost v podobě bronzu ve 
dvouhře a stříbra v mixu.

(redakčně kráceno)

Mistrovství ČR 2017 dospělých v badmintonu: 
Ondra Král a Michal Světnička bez medailí, bronz Moniky Světničkové

Karel Král
T.J. Sokol Židlochovice

Soutěžní družstva / foto: Jana Bělohlávková

Z mistrovství ČR v Liberci / foto: archiv T.J. Sokol 

Městské kulturní středisko Židlochovice

zve všechny kuchařky i kuchaře
k účas"  na výstavě velikonočních beránků, 

která proběhne v rámci programu
na Květnou neděli 9. dubna v sále

Masarykova kulturního domu.

Upečte beránka, či jiný typický velikonoční pokrm, 
přizdobte, jak jste zvyklí, a pomozte nám tak rozšířit 
přehlídku tradičních velikonočních pokrmů a deko-

rací.

Pokud se k účas"  na výstavě beránků rozhodnete, prosím zastavte se 
za námi na Informačním centru, popř. volejte:

547 426 024 nebo 734 874 622.

Za kolek� v pracovnic Městského kulturního střediska děkuje Milena Moudrá.



Stromy ve městě: Korkovník amurský – Phellodendron Amurense Rupr.

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Opadavý listnatý strom vyso-
ký cca 10–15 m, pocházející 
z Dálného Východu je v našich 
podmínkách používán jako zají-
mavá solitérní dřevina. Vyzna-
čuje se výraznou světle šedou 
tlustou borkou, která připomíná 
korek.  Listy jsou vstřícně uspo-
řádané, lichozpeřené, lesklé, 
tmavě zelené, celkově dosahují 

délky až 25–30 cm. Po rozemnu-
tí typicky voní (čeleď Rutaceae 
– routovité). Květy jsou drobné, 
bělavé, uspořádané v koncových 
latách. Kvete až ve vysokém 
věku. Plodem je malá kulatá čer-
ná peckovice.  

Půjdete-li cestou po pravé 
straně parku, naleznete strom 
v jeho zadní části.

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že 
se stanou novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.
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Jitka Jurnečková žije v Brně, 
od roku 2010 vystavuje na 
samostatných i kolektivních 
výstavách. 

Maluje, pracuje se sklem, 
smaltem a keramickou hlínou.  

Ing. Bibiana Janebová
Orel Jednota Židlochovice

K malbě používá především 
akrylové barvy. Techniku lze 
de1 novat jako kombinova-
nou. „Snažím se určitými zna-
ky a barvami vyslat k divákovi 
náznak toho, co cítím při tvorbě 
toho kterého obrazu, aby si je 
mohl transformovat podle svých 
vlastních představ. Námětem 
mi jsou zážitky mnou prožité, 

Zveme vás na výstavu: Jitka Jurnečková – Obrazy a jiné drobnosti

krajiny procestované, příběhy 
přečtené, X lmy zhlédnuté, fakta, 
dokumenty a přírodní jevy bur-
cující.“ Mnohé její náměty se 
týkají ohrožených rostlinných a 
živočišných druhů, včetně lidí, 
ale jak sama říká, vždy jí však 
jako nezdolnému optimistovi 
učaruje krása a obnova naší pří-
rody. Proto i nynější jarní výsta-

va v židlochovické Orlovně je 
tematicky zaměřena  na přírod-
ní jevy, zvířata a rostliny.

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 
2. března v 17 hod. do Galerie 
Orlovna v Židlochovicích na 
zahájení výstavy, která potrvá 
po celý březen.

Světlana Zapadlová
LMŠ Výhonek

Březen – na Výhon vlezem

rejstříku, nebudeme ve školním 
roce 2017/2018 registrovanou 
školkou. Proto není možné, 
aby si u nás splnili povinný rok 
předškolní děti. Předškoláky do 
Výhonku přijímáme, musí však 
být zapsáni na individuální vzdě-
lávání u jiné, registrované školky. 
Více informací na toto téma vám 
na požádání rádi poskytneme.

Srdečně vás ale také zveme 
na akce mimo školkový provoz. 
V březnu se probouzí ze zimní-
ho spánku i naše jurta, a tak se 
v ní koná několik akcí. Ve čtvr-
tek 9. března si umažeme ruce 
od hlíny při Jarním keramiko-
vání s Věrkou. Sobota 25. března 
je věnována besedě o zdravém 
vývoji dětské nohy. A na smrt-
nou nedělu, 2. dubna, jako každý 
rok vyneseme Moranu a rozlou-
číme se se zimou. 

V letním čase se pak můžete 
těšit na dva turnusy příměst-

Po pozitivním ohlasu na mož-
nost celotýdenního provozu 
se Lesní mateřská škola Výho-
nek rozhodla zahájit pětidenní 
provoz v jurtě od dubna 2017. 
Kapacita není zcela naplněna 
– přijímáme tedy další přihláš-
ky malých „výhonků“, kteří se 
nebojí zablátit a mají chuť se 
radovat z výhledu z kopce Výho-
nu. Docházka je možná na dva, 
tři nebo pět dní v týdnu, věkové 
rozmezí dětí je 3–6 let. Podrob-
né podmínky pro přijetí najdete 
na našich webových stránkách 
www.spolekvyhonek.cz.

Od letošního roku je lesním 
mateřským školám umožněn 
vstup do rejstříku MŠMT. Vzhle-
dem k tomu, že zatím nesplňuje-
me kritéria nutná pro přijetí do Radujeme se z výhledu z kopce Výhonu / foto: archiv LMŠ Výhonek 

Korkovník amurský v zámeckém parku / foto: Ivana Flajšingerová

ských táborů v jurtě: první je 
pro děti od 3 do 6 let ve dnech 
od 24. do 28. července a druhý 
pro děti od 6 do 10 let od 31. čer-
vence do 4. srpna. Přihlášky 
i podrobné informace budou ke 

stažení na našich stránkách kon-
cem března.

Těšíme se na potkávání v jurtě 
a přejeme vám pěkné zablácené 
jaro! 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: náměstí

Pohled na náměstí směrem od radnice (pol. 50. let 20. století)

Stejný pohled na náměstí směrem k mostu. (březen 2015) / foto: Tomáš Dratva
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Eva Procházková, Bohumila Pavková
Městská knihovna

Tip na dobrou knihu aneb co se na regále neohřeje

Radka Třeštíková: Bábovky

Kniha dvanácti povídek Radky Třeštíkové vás nechá proniknout do 
hloubky ženských duší. Donutí vás vcítit se aspoň částečně do každé 
z postav a prožívat stejné pocity jako ona sama. Knížka je velmi čtivá, 
vtipná a po jazykové stránce příjemně lehká a oddechová.

Nové knihy

Naučná literatura
VRABELOVÁ – Brno moder-
ní, GLEASON – Nábytek z 
dřevěných palet, SEDLÁČEK 
– 2036: Jak budeme žít za 20 
let?, PERLMUTTER – Mozek 
v kondici

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
Strašlivý Stegosaurus, Ukrutný 
Tyrannosaurus rex

Pohádkové příběhy
LEYSEN – Pinocchiův sen, 
ROSEN – Mimoni, GALÁN 
– Dračí srdce 7: Úkol pro 
Mondraga

Humorné příběhy
MAXEINER – Já, Linda a 
zbytek světa, PEIRCE – Velkej 
frajer Nate startuje

Detektivní příběhy
GOLDFLAM – 3x Agátka 
Kulhánková, SMOLÍKOVÁ 
– Tajná dvojka A+B: Zločiny 
mezi dinosaury, HORÁKOVÁ 
– Hrobaříci v podzámčí

Komiksy
BAŽANT – Sám v muzeu, 
ČERNÝ – Obrázky z moder-
ních československých dějin: 
1945–1989

Fantasy romány
MAAS – Královna stínů, 
HEARNE – Star Wars: Dědic 
rytířů Jedi, RIDDELL – Ada a 
hrůzostrašná slavnost

Dívčí romány
WILSON – Život není kabaret, 
COHN – Nick a Norah: Až 
do ochraptění, SALES – Tahle 
píseň ti změní život

Dvojjazyčné publikace
DICKENS – Oliver Twist, 
STOKER – Drákula, VERNE 
– Dvacet tisíc mil pod mořem

Naučná literatura
DICKINS – Zlomky a děle-
ní, CHALUPA – VelMistr E, 
BÁRTA – Chemické sloučeniny 
kolem nás, STROBEL – Kauza 
Kristus pro děti

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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Studenti kvarty při natáčení s Českou televizí / foto: Tomáš Dratva

Vítězslav Ruber u svých obrazů v Galerii Orlovna / foto: Milena MoudráPles Gymnázia Židlochovice – Slavnostní polonéza / foto: 

Memoriál Petra Goly, turnaj v mariáši / foto: Milena Moudrá

Maringotka Vatavan / foto: Barbora Fialová  

Prezentace vinařství Hanuš ve vinotéce RTIC / foto: Lenka Betášová

Žáci ZŠ tvoří ptačí budky / foto: Milena Moudrá

Karneval v mateřské škole / foto: archiv MŠ



příloha

VÝSTAVY:
1.–31. 3. | CUKROVAR V KOMIKSECH
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

2.–31. 3. | JITKA JURNEČKOVÁ – OBRAZY A JINÉ DROB-
NOSTI
Vernisáž výstavy proběhne 2. března od 17:00 hodin.
místo: Galerie Orlovna Židlochovice

3. 3., 18:00 | ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN VINAŘSTVÍ MERLON
Večerem vás provede pan Arnold Masarik z vinařství Merlon.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí
vstupné: 50,– Kč
rezervace: do 1. 3. v Informačním centru Židlochovice

9. 3., 9:30–11:00 | JARNÍ KERAMIKOVÁNÍ
Dílnu pro celou rodinu povede Věra Salneková z výtvarně-keramic-
ké dílny v Ořechově.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: Jurta LMŠ Výhonek
vstupné: 100,– Kč
přihlášky: www.spolekvyhonek.cz

11. 3., 9:00–21:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Doplněná o prezentaci vín profesionálních vinařů. Hodnocení vín 
se koná 4. 3. od 9:00 hodin v klubovně zahrádkářů, Palackého 240.
pořádá:  Český zahrádkářský svaz
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  Jan Šotnar, tel.: 721 796 090

23. 3. 18:00 | BESEDA NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Česká republika a možné riziko  teroristických útoků.
přednáší: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.,
 Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických
 studií Univerzity obrany
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

25. 3., 9:00 | FLORBALOVÝ TURNAJ
Pro dívčí a chlapecké týmy (i smíšené), kategorie: prima–kvarta 
(šestá–devátá třída ZŠ), tým: brankář + 3 hráči v poli + náhradníci. 
Občerstvení a ceny zajištěny.
pořádá:  Komise sportu
místo:  sokolovna Židlochovice
přihlášky:  Tomáš Dratva, tel.: 776 108 312

25. 3., 10:00 | BESEDA O ZDRAVÉM VÝVOJI DĚTSKÉ NOHY 
S INDIVIDUÁLNÍMI KONZULTACEMI
Povede Martin Vala – fyzioterapeut z dětského rehabilitačního 
centra Medvídek Brno.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: Jurta LMŠ Výhonek
vstupné: 200,– Kč
přihlášky: www.spolekvyhonek.cz

26. 3., 17:00 | ŽIDLOCHOVIČTÍ STAROSTOVÉ A FARÁŘI
Beseda o zajímavostech našeho města, vypráví Karel Vavřík.
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice,
 Židlochovický vlastivědný klub
místo:  Masarykův kulturní dům

Kulturní a sportovní akce v březnu 2017

Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

29. 3., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

30. 3., 19:00 | MARIE PUTTNEROVÁ A JABLKOŇ
Koncert alternativní rockfolkové hudební kapely.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: restaurace Za komínem
vstupné: 100,– Kč
předprodej: v Informačním centru a v restauraci Za komínem

31. 3., 13:00 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
Preventivní screeningové vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX 
A09 – bezkontaktní vyšetření, které lze provádět již od 6 měsíců 
věku dítěte.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  Robertova vila, Židlochovice
přihlášky:  andrea.jerabkova@email.cz, tel.: 737 388 726

PŘIPRAVUJEME:
2. 4., 10:00 | VYNÁŠENÍ MORANY
Moranu nesem, s velikým nosem. Do vody ji dáme, pak jí zazpívá-
me. Tradiční rozloučení se zimou a přivítání jara.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: průvod od kostela k lávce v Židlochovicích

2. 4., 16:30 | BESEDA NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
přednáší: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.,
 český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec,
 pedagog a spisovatel
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

9. 4. | VELIKONOCE V ŽIDLOCHOVICÍCH
Výstava beránků a tvořivé dílny pro děti.
pořádá: Městské kulturní středisko

22. 4., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
pořádá:  Městské kulturní středisko 

22. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT 
Již 25. ročník mezinárodní kampaně, ve které dobrovolníci na 
celém světě organizují úklid svého okolí. Vhodný oděv a dobrou 
náladu s sebou.



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledám ke koupi RD s dobrou dojezdností do Brna.

Tel.: 721 387 841

Hledám byt, stačí udržovaný stav.

Tel.: 728 901 841

Přenechám oplocený vinohrad bez nájmu, 500 hlav za slušné 

obdělání z důvodu nemoci – dohoda tel.: 604 873 653.
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přílohaInzercewww.zidlochovice.cz
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Společnost Dřevomonta s.r.o.
se sídlem Brněnská 454, Židlochovice

přijme do trvalého pracovního poměru zájemce o volné pozice

truhlář a truhlář pro obsluhu CNC strojů.

Požadujeme:
vyučen v oboru, praxe výhodou, mzda a nástup dle dohody.

Informace:
Aleš Řežábek, tel.: 605 299 988.


