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Poslední dobou jsem zaslechl „jaké-
si“ poznámky ohledně výstavby nových 
rodinných domů na Líchách. Máte nějaké 
nové informace?

Máte pravdu, bohužel. V únoru jsme 
obdrželi informaci od pana Výbory, který 
zastupoval potencionální investory, že od 
záměru nové výstavby na Líchách ustupují. 
Důvodem jsou vysoké náklady na přípravu 
území. Jen pro představu je potřeba přeložit 
vedení vysokého napětí, vybudovat novou 
kanalizaci a komunikace, a to vše přijde 
na cca 30 milionů korun. K tomu je nutno 
přičíst i náklady na výkup pozemků, které 
také nejsou zanedbatelné. To všechno ved-

Jan Vitula: Počet obyvatel města stále roste

lo k tomu, že investor se rozhodl od svého 
záměru ustoupit.

Je to velká škoda pro město?
Když pominu okamžitý výnos z prodeje 

pozemků, které město v tomto území vlast-
ní, tak mohu říci, že toho v podstatě ani tolik 
nelituji. Město má i další podobné rozvojové 
území, a to v prostoru Žerotínova nábřeží, 
v zahradách přiléhajících k hlavní silnici. 
Musím zmínit, že jednou ze strategií měs-
ta, kterou jsme promítli i do územního plá-
nu, je příliš nepodporovat další „živelnou“ 
zástavbu území. Musíme mít na paměti, že 
naše město narostlo za posledních dvacet let 
v počtu obyvatel takřka o dvacet procent.

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Dvacet procent za dvacet let je příliš vel-
ké číslo?

Domnívám se, že se jedná o číslo na hra-
nici únosnosti. To, co míním pod pojmem 
„živelná zástavba“, můžeme například vidět 
v Holasicích, Syrovicích a dalších obcích 
v okolí Brna. Architekturu a vzhled výstavby 
považuji za mimořádně důležité, ať už v nové 
či staré zástavbě. My se například snažíme 
motivovat občany při rekonstrukcích jejich 
nemovitostí dotačním programem, kterým 
podporujeme vzhled fasád ve městě. Tento 
program je shodou okolností právě v těchto 
dnech vyhlašován. Považuji také za mimo-
řádně nebezpečné umožnit v obcích nekon-
trolovatelné rozsáhlé výstavby, které jsou 
v podstatě jen „paneláky naležato“. Takový 
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přístup může velmi rychle vést k tomu, že 
města nemají k dispozici potřebnou infra-
strukturu, ať už se jedná o školy, dostatečné 
kapacity čistíren odpadních vod, lékaře a 
další služby. Proto si myslím, že další výstav-
bu je dobré realizovat postupně a v souladu 
s celkovým rozvojem města.

Co termín „realizovat výstavbu postup-
ně“ reálně znamená?

Vůbec nebude na škodu, když se výstavba 
na Líchách o pár let odloží. Mezitím dokon-
číme propojku mezi Komenského a hlavní 
silnicí a umožníme tak výstavbu na Žerotí-
nově nábřeží, která nebude tak rozsáhlá, aby 
se přetěžovaly možnosti města. V následují-
cích letech také předpokládáme další dostav-

bu školy a intenzi2 kaci čistírny odpadních 
vod, což samo o sobě vytvoří prostředí pro 
další možný růst města.

A jak je to s již mnohokrát diskutovaným 
vlivem „skokového nárůstu počtu nových 
obyvatel“ na původní atmosféru obcí? 

To je další z velkých problémů, které máme 
v této souvislosti na mysli. Příliš rychlý nárůst 
počtu nových obyvatel vede ke změně cha-
rakteru města. Domnívám se, že je vhodné, 
aby si město v následujících letech takříkajíc 

„sedlo“. Tím mám na mysli především čas a 
prostor na to, aby se noví spoluobčané mohli 
zcela přirozeně začlenit do života města. Na 
jednu stranu se totiž město stává pomalu ale 
jistě předměstím Brna, na druhou stranu 
cítíme potřebu zachovat svébytný charakter 
Židlochovic, se všemi tradicemi a zvyklost-
mi. Ať už jde o bohatý spolkový život, pocit 
sounáležitosti občanů s městem nebo napří-
klad do jisté míry klidný venkovský charak-
ter. To jsou hodnoty, o které za žádnou cenu 
nechceme a nesmíme přijít.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 28. března od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Zahájení dlouho avízované stavby vlakového terminálu se chystá na začátek 
dubna, první vlaky vyjedou koncem příštího roku

Ing. Zdeňka Koutná
Odbor investic a místního hospodářství

Na začátku měsíce dubna předpokládáme 
zahájení výstavby přestupního terminálu 
v ulici Nádražní. Jedná se o jednu z největ-
ších staveb realizovaných v Židlochovicích 
za posledních 20 let. Stavba s sebou přinese 
řadu omezení v Židlochovicích, a to zejmé-
na přístupu a příjezdu do objektu Roberto-
vy vily (ZUŠ, knihovna, Mateřské centrum 
Robátko a dětský sbor) a změny organizace 
na stávajícím autobusovém nádraží, které 
bude přestavěno. Prosíme proto občany, 
aby respektovali omezení průchodu, záka-

zy vstupu a vjezdu, zákazy parkování a dal-
ší, zejména dopravní omezení při pohybu 
v ulici Nádražní i na začátku ulice Zámec-
ká. Rovněž prosíme rodiče, aby poučili své 
děti o nutnosti více si všímat, kam vstupují a 
jaká omezení musejí respektovat. 

S dodavatelem stavby, který bude vybrán 
ve výběrovém řízení, se budeme snažit najít 
co nejlepší a nejbezpečnější řešení provozu 
v této části města.

Hlavní práce budou probíhat na stávají-
cím autobusovém nádraží, na pravé straně 
ulice Zámecké (naproti PENNY, kde bude 
současně realizován parčík při zámecké zdi) 
a zejména na celé ploše stávajícího vlakové-
ho nádraží a prostoru kolem areálu Sběrných 

surovin. Není tedy možné zajistit příjezd a 
parkování u Robertovy vily. Bude zajištěn 
pouze bezpečný přístup pro pěší, příjezd 
k vile bude povolován ve zcela výjimečných 
případech na základě povolení stavby, pokud 
to bude technicky možné.

Na podzim se k naší stavbě terminálu 
(nekolejová doprava) připojí stavba vlast-
ních kolejí, kterou bude realizovat Správa 
železniční dopravní cesty. Všechny práce 
v Židlochovicích mají být hotové do konce 
letošního roku. Nicméně vlaky k nám budou 
jezdit až koncem roku 2019, neboť v příštím 
roce čeká přestavbu nádraží v Hrušovanech, 
a to včetně instalace složitého dopravního 
počítačového programu.

Kdysi krásná nádražní budova je dnes v žalostném stavu / foto: M. Moudrá
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Na podporu činnosti spolků bylo vyčleněno jeden a půl milionu korun

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V loňském roce město rozdělilo ze své-
ho rozpočtu 1,5 mil. Kč na podporu čin-
nosti neziskových organizací. Stejný objem 
prostředků je plánován také na rok letošní. 
Peníze budou přidělovány dle postupu, který 
nám určuje platná legislativa. Spolky budou 
moci své žádosti o příspěvek podávat od 
5. 3. do 16. 3. 2018. Formulář je možno již 
nyní stáhnout z webu města, sekce: Město 
Židlochovice/Dotace. Pro více informací 
mne mohou zájemci také kontaktovat na 
telefonu: 734 352 330, nebo emailu:
tomas.senkyrik@zidlochovice.cz.

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 31. ledna 2018
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat části pozemků p. č. 710 a 711/122 
v k. ú. Židlochovice Vodárenské akciové 
společnosti, a. s. za kupní cenu 196.500,– 
Kč, tzn. 500,– Kč/m2.

ZM schvaluje:
Dotační program na podporu zájmových 
činností ve městě Židlochovice pro rok 
2018.

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM 2. února 2018
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu s dodavatelem, který 
předložil nejnižší cenu nabídky ve výběro-
vém řízení na restaurátorské práce „Sou-
soší sv. Josef a Marie“, tj. s Mgr. Martinem 
Slovákem.
podat žádost o dotaci na restaurátorské 
práce na díle „Sousoší sv. Josef a Marie“. 

RM schvaluje:
uzavření úrazového pojištění dětí MŠ 
u PVZP s ročním pojistným 243,– Kč na 
jedno dítě.

<

<

<

RM 16. února 2018
výběr z usnesení
RM rozhodla:

zadání návrhu na změnu č. I Územní-
ho plánu města Židlochovice nedoplnit 
o další lokalitu, konkrétně o změnu využití 
pozemků č. 444 a 446 na ul. Komenského. 

RM schvaluje:
připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2018.

RM souhlasí:
s pořádáním akce Pochod rakouských čer-
tů dne 1. 12. 2018.

<

<

<

Předpokládaný časový postup rozdělení dotací:

leden Schválení dotačního titulu radou města a zastupitelstvem.

únor Vyvěšení dotačního titulu na úřední desce a webu města.

březen 5.–16. 3. podávání žádostí.

duben–květen Schválení + nančních prostředků jednotlivým organizacím na radě a 
zastupitelstvu města.

červen: Pokud bude schvalovací postup dodržen, měly by v tomto termínu 
jednotlivé spolky obdržet + nanční prostředky na své účty.

Pro odvoz objemného domácího odpadu si od února mohou obyvatelé města 
vypůjčit přívěsný vozík

Ing. Jan Vitula
starosta města

Když se podívám z okna na dvůr, vidím 
hromadu věcí, které tam leží už přes dva 
měsíce. Jsou nachystané k odvozu do sběr-
ného dvora. Tak jako mnoho ostatních 
občanů, řeším problém, jak dopravit tyto 
rozměrné předměty těch pár set metrů. 
Nakonec to vyřeším tak, že si půjčím vozík 
od známého, věci naložím a odvezu. Co ale 
mají dělat občané, kteří nemají takovou 
možnost? Obzvláště pro seniory je to často 
neřešitelný problém.

Proto jsme se rozhodli od února poskyto-
vat dvě nové služby, které souvisí se svozem 
odpadu. Vzhledem k tomu, že jsme opako-

vaně řešili svoz objemného odpadu z jed-
notlivých domácností a obzvláště na sídlišti 
jeho opakované ukládání v prostoru hnízd 
na odpad, rozhodli jsme se nabídnout našim 
občanům nové možnosti, jak vyřešit tento 
problém. Od uvedeného data lze objednat a 
následně zapůjčit na sběrném dvoře přívěsný 
vozík. Taktéž lze objednat odvoz objemného 
odpadu přímo od domu. Objemným odpa-
dem se rozumí např. nábytek, okna či dveře, 
výjimku tvoří stavební suť. Město tím sleduje 
především zjednodušení nakládání s odpa-
dem a předcházení vzniku černých skládek.

Obě služby jsou zpoplatněny. Zapůjčení 
přívěsného vozíku, který si lze objednat na 
čísle 734 874 623, částkou 120 Kč za každé 
započaté čtyři hodiny. Svoz, který si můžete 
objednat na čísle 604 290 313 od 7:00 do 

17:00, je ohodnocen částkou 180 Kč za kaž-
dou jednotlivou jízdu.

Doufám, že toto drobné vylepšení našeho 
systému svozu odpadu občané uvítají. 
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Ze hřbitova zmizí odpadkové koše
Město tím chce dosáhnout důstojného vzhledu pietního místa

Vedení města se rozhodlo, že od letošního 
března změní způsob ukládání odpadů na 
hřbitově. Až na jeden, budou demontová-
ny odpadkové koše z vnitřní části hřbitova. 
Bude ponechán pouze jeden koš u výcho-
du, který bude upraven tak, aby bylo možné 
do něj odhazovat pouze drobný odpad jako 
kalíšky od svíček. U boční branky byl již 
na podzim loňského roku přidán ke dvěma 
stávajícím kontejnerům na směsný odpad 
i jeden kontejner na bioodpad, což jak dou-
fáme, přispěje k lepšímu vytřídění hřbitov-
ního odpadu.

K tomuto řešení nás přiměla neúnosná 
situace z posledních let, kdy návštěvníci hřbi-
tova často nectili pietnost místa a odpadkové 
koše doslova obskládali hromadou odpadků, 
které bylo možné uložit bez problémů do 
velkoobjemových kontejnerů u boční bran-
ky hřbitova.

Věříme, že toto opatření přispěje ke zlep-
šení vzhledu našeho hřbitova.

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

Přeplněné koše na místním hřbitově / foto: M. Moudrá

rubriku připravuje
redakce

Ze zákona o zveřejňování majetku nyní 
nově vyplývá nejen ministrům, poslan-
cům, soudcům a vysokým úředníkům, ale 
i zastupitelům v nejmenších obcích povin-
nost zpřístupnit na internetu  přehled 
majetku, příjmů i dluhů. Jaký je váš postoj 
k tomuto nařízení?  

Ing. Petr Chocholáč
Po pravdě řečeno, zcela jsem nepochopil 

smysl tohoto zákona, který se dá jednoduše 
obejít například přepsáním majetku na rodin-
ného příslušníka.

Jedna věc je prokazování výše a původu 
majetku u úředníků a volených zástupců jako 
takové. Zde je obecně na místě vybudování 
zákonných kontrolních mechanizmů. 

Na straně druhé není však dle mého názoru 
zcela šťastné údaje o majetku těchto osob zce-
la a plošně zveřejňovat. 

Hovory Z: Zastupitelstvo

Zmínění funkcionáři by měli mít ohlašova-
cí povinnost vůči 4 nančnímu či jinému záko-
nem stanovenému úřadu, a to buď obecnou, 
nebo na vyžádání. 

Navíc dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost 
evropské nařízení GDPR o ochraně osobních 
údajů. 

Správní orgány a 4 rmy již teď připravují 
rozsáhlá vnitřní opatření na ochranu osob-
ních dat fyzických osob. 

Nastane tak naprosto absurdní situace, kdy 
tytéž údaje by měly být u jednoho občana uta-
jované a u druhého zcela volně přístupné.

Ing. Petr Maša
Novela zákona č. 159/2006 Sb. (o střetu 

zájmů) vešla v platnost v roce 2017 a vyvo-
lala bouřlivou debatu. Hlavně ale mezi těmi, 
kterých se bezprostředně týká, a to mezi veřej-
nými činiteli – členy zastupitelstev a rad obcí. 
Na menších městech a vesnicích tito lidé ve 
velké míře mají zájem na rozvoji a zlepšování 
svých obcí. Tuto činnost dělají ve chvílích své-
ho osobního volna. Novela zmíněného záko-

na jim nařizuje, aby do veřejně přístupného 
rejstříku uváděli údaje prakticky o veškerém 
vlastním majetku a závazcích. 

Na jednu stranu chápu, co je novelou sledo-
váno – minimalizace korupce ve veřejné sféře. 
Druhou stranou mince jsou oprávněné obavy 
uvedených lidí, kteří mají povinnost obrazně 
řečeno „otevřít dveře svého domu nebo bytu, 
účtů a vlastního života“. Toto může vyvolávat 
negativní projevy a emoce některých spoluob-
čanů.

Dle mého názoru se citlivá data v rejstří-
ku musí chránit před širokou veřejností a být 
dostupná pouze státním úřadům, které budou 
oprávněné s těmito údaji pracovat.

Z mnoha zdrojů slýchám, že se lidé nebu-
dou do veřejných funkcí hlásit. Letos se kona-
jí komunální volby, kde se ukáže, jak velkou 
překážkou tato novela může být pro bezpro-
blémové fungování obcí. 

pokračování na straně 5 >>

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovnice odboru 
dopravy (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Zájemci se mohou přihlásit do 16. 3. 2018.

Podrobné informace podá Bc. Taťána Lukšová, vedoucí oddělení správních činností,
tel. 547 428 790, tatana.luksova@zidlochovice.cz.
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Jak hodnotíte současný vývoj města, co 
považujete za úspěšné a naopak kde vy 
osobně cítíte prostor pro zlepšení?

Ing. Petr Chocholáč
Za sebe veskrze pozitivně. Židlochovice jsou 

pěkné malé město s dobře vybudovanou a roz-
vinutou infrastrukturou, které je pro své oby-
vatele rok od roku příjemnější pro život. Jsem 
hrdý na to, že jsem občanem našeho města a 
že jsem se několik posledních let mohl přímo 
podílet na jeho řízení a směrování. Za posled-
ní dobu se nám podařilo zajistit 4 nancování 
a spustit řadu projektů, které svým rozsahem 
v novodobé historii našeho města nema-
jí obdobu. Ať už to byla přístavba základní 

školy, rekonstrukce požární zbrojnice JSDH, 
vybudování nových autobusových zastávek, 
nebo v současné době začínající realizace 
přestupního terminálu, komunitního centra, 
denního stacionáře či předzámeckého parku. 

Jsem rád, že se nám prostřednictvím nyní 
již tradičně pořádaných akcí daří zvyšovat 
širší povědomí o našem městě. O tom svědčí 
mimo jiné i to, jakou měrou jsou Židlochovice 
žádanou lokalitou pro bydlení.

Velmi mě těší, že současné vedení města 
„táhne za jeden provaz“, podstatné věci řeší 
konstruktivně, pragmaticky a zodpovědně, 
bez upřednostňování jakýchkoli osobních 
zájmů.

Samozřejmě je zde řada dalších věcí, kte-
ré čekají na svoji realizaci v příštím období, 
jako např. rekonstrukce Komenského ulice,  

dopravní propojení Žerotínova nábřeží s ulicí 
Komenského, rekonstrukce stravovacího pavi-
lonu u základní školy atd.

Bohužel nejde všechno hned a najednou. Je 
potřeba zodpovědně stanovit priority a vyhod-
notit reálné možnosti města.

Ing. Petr Maša
V Židlochovicích bylo v posledních letech 

(ve většině případů) zdárně dokončeno něko-
lik projektů, které se prolínají téměř všemi 
oblastmi života města. Nebudu zde vyzdvi-
hovat žádný, protože všechny mají svou váhu. 
I v současnosti je několik projektů rozpracova-
ných a další jsou ve fázi plánování.

Rozvoj města je velmi důležitý pro život 
jeho obyvatel. Je třeba v rozvoji pokračovat a 
nezůstat stát na místě.

>> pokračování ze strany 4

Hovory Z: Zastupitelstvo

Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic a místního hospodářství

Žádosti o přidání večerního spoje z města bylo vyhověno

Ke dni 4. 3. 2018, změnovému termínu 
jízdních řádů, může dojít k menším úpra-
vám u jednotlivých dopravních spojů. 

Společnost KORDIS JMK, a. s. vyhově-
la žádosti města Židlochovice o přidání 
večerního spoje pro zaměstnance pracující 
na odpolední směny v Židlochovicích. Na 
lince 505 Židlochovice–Brno a zpět dojde 
od 12. 3. 2018 k přidání nového autobuso-
vého spoje. Odjezd z Brna do Židlochovic 
bude ve 21:07 a autobus ze Židlochovic do 
Brna bude vyjíždět ve 22:17.

Věříme, že nové spoje usnadní cestování 
všem cestujícím v rámci IDS JMK. Ilustrativní foto / foto: M. Moudrá

Kateřina Böhmová, 5.AKateřina Böhmová, 5.A

Reklamní kampaň na produkt: Práce žáků základní školy



Jak dýchají rostliny aneb Badatelská výuka na základní škole

Určitě si vzpomínáte na to, jak vám paní 
učitelka v hodinách přírodopisu na prvním 
stupni vysvětlovala, jak „dýchají“ rostliny a 
jak probíhá fotosyntéza. Představit si takové 
děje na rostlině stojící poklidně v květiná-
či na okně třídy bylo ale poněkud obtížné. 
Chyběla názornost a možnost si informace 
ověřit v praxi, tak jak to dělají skuteční věd-
ci. Bylo by hezké vidět, kolik kyslíku rostlina 
vyprodukovala a jak například reaguje na 
střídání dne a noci.

S tím vším našim žákům a učitelům 
pomůže nová technika, kterou jsme získa-
li v rámci projektu „Výuka přírodních věd 
nově“, v němž je naše škola partnerem. Jedná 
se o zařízení, které umožňuje žákům měřit a 
sledovat děje, které se v přírodě odehrávají. 
Příkladem je právě zmíněné dýchání rost-
lin: pomocí čidel měřících množství kyslíku, 
oxidu uhličitého, vlhkosti a osvětlení mohou 
žáci v hodinách přírodopisu zkoumat meta-
bolizmus rostlin a zobrazit naměřené údaje 
ve formě grafů na tabuli. Systém umožňuje 

měření mnoha dalších pro výuku zajíma-
vých údajů, jako například teploty, tlaku, 
ph, obsahu prachových částic v ovzduší 
nebo intenzity elektromagnetického smo-
gu. Z tohoto moderního vybavení mohou 
těžit nejen naši žáci a učitelé, ale i pedago-
gové a žáci okolních škol. V rámci projektu 

Mgr. Jakub Janča
zástupce ředitelky školy

nabízíme zapůjčení tohoto vybavení okol-
ním školám a zaškolení jejich učitelů. O své 
zkušenosti jsme již měli možnost se podělit 
s učiteli přírodovědných předmětů z Gym-
názia Židlochovice, ze základních škol v 
Hrušovanech u Brna, Rajhradě, Měníně, 
Těšanech a Unkovicích.
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Jana Koupilová
vedoucí školní družiny

Každý den s úsměvem: Nechte se inspirovat mottem školní družiny

Našich 175 dětí se svými vychovatelkami 
putuje světadíly. Tento projekt je zaměřen 
na rozvoj dětí ve smyslu osvojení si náhledu 
na dnešní multikulturní společnost. Děti již 
procestovaly Evropu, Ameriku a Austrálii. 
Seznamovaly se se zvyky různých národů, 

poznávaly nová prostředí, získávaly vědo-
mosti, dovednosti a prožitky spojené s téma-
tem cestování. Projekt představuje dětem 
přírodu a kulturu, která je odlišná od té, 
kterou znají. Na výpravách po světadílech 
objevujeme zvířecí divočinu, prožíváme vel-
ký mráz nebo spalující vedro a divíme se, jak 
lze takto žít a přežít. A to se ještě chystáme 
do Asie a Afriky, kde na nás čekají další dob-
rodružství.

Vychovatelky školní družiny se snaží vel-
mi odlehčenou formou navázat na dopoled-
ní výuku dětí a pomocí různých her a jiných 
zábavných aktivit upevnit a rozšířit jejich 
znalosti. Kromě popsaného projektu „Putu-
jeme světadíly“ nabízíme dětem mnoho dal-
ších činností. Mezi nejoblíbenější patří spor-
tovní a výtvarně tvořivé aktivity. Oblíbenou 
atrakcí je vaření, které probíhá ve vybavené 
školní kuchyni. Vznikají zde i netradiční 
pokrmy, kterými se děti rády pochlubí doma 
rodičům. Ve Všeználkovi čeká na děti vždy 
nějaké překvapení. Například v tajemné 
krabici děti našly smyslové orgány člověka a 
vytvořily si jejich sádrové odlitky. V doprav-
ní výchově probíráme s dětmi bezpečnou 
cestu do školy a orientaci ve městě. Lite-
rárně dramatická výchova nás prostřednic-
tvím příběhů zavede mezi indiány do prérie, 
zamyslíme se nad příběhem o toleranci a 
respektu k sobě i k druhým nebo se zasní-
me u pohádky, kde vždy dobro vítězí. Zbývá 
toho vyjmenovat ještě hodně. Je to hudební 
výchova, deskové hry, kde se učíme vyhrá-
vat i prohrávat, můj region a mnoho soutěží, 
exkurzí, akcí v přírodě i akcí s rodiči.

Naše školní družina je důležitým článkem 
ve školní výchově. Přejeme si, aby se zde 
děti cítily dobře, každý den něco zajímavého 
prožily a vždy odcházely domů s úsměvem 
a pocitem radosti z pěkně prožitého odpo-
ledne.Oblíbené výtvarné aktivity ve školní družině / foto: archiv Zš

Moderní výukové přístroje využívají i okolní školy / foto: archiv ZŠ



Hrajeme společně: Žáci základních uměleckých škol poměřili síly v soutěžích

V týdnu od 19. do 23. února proběhla okres-
ní kola soutěže žáků základních uměleckých 
škol. Na bicí se soutěžilo v Tišnově, zpěváci 
se sešli v Modřicích, dechové nástroje dře-
věné hrály v Oslavanech a dechové nástroje 
žesťové v Zastávce u Brna. Na soutěže jsme 
se připravovali v době konání zimních olym-
pijských her, a stejně jako sportovci můžeme 
říci, že jsme přípravu nepodcenili. Ještě před 
těmito okresními koly jsme pro naše žáky 
uspořádali společné koncerty s hudebními 
školami v Ořechově a Pohořelicích. Jako 
první přijala hosty naše ZUŠ Židlochovi-
ce v úterý 13. února. Ve středu 14. února si 
děti zahrály v Modřicích, poslední koncert 
proběhl ve čtvrtek 15. února v Pohořelicích. 
Pro účinkující to byla potřebná aklimatizace 

a zkušenost, na všech pódiích byli vřele při-
jati a oceněni publikem i zástupci pořádající 
školy.

MgA. Dagmar Bradová
Mgr. art. Jana Zapletalová
Základní umělecká škola

Všem soutěžícím přejeme radost ze hry na 
nástroj a dobrý pocit z vlastního výkonu.
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V prosinci loňského roku proběhla v prostorách radničního sklepení charitativní adventní výstava betlému
ze soukromé sbírky Romana Lízala ze Žabčic.

Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 15 950,– Kč, byl předán Pavlíkovi Procházkovi ze Židlochovic
a bude sloužit na úhradu služby fyzioterapeuta.

Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Charitativní adventní výstava betlému

Sextáni zahájili ples školy polonézou, nácviky trvají až dva měsíce

V pátek 16. února se uskutečnil ples naší 
školy. Pořadatelem plesu bylo Sdružení 
přátel Gymnázia Židlochovice. Učitelé, 
žáci a rodiče pod vedením pana učitele 
Mgr. Tomáše Dratvy věnovali přípravě a 
organizaci plesu mnoho času a energie. 

Na úvod plesu zatančili studenti sex-
ty polonézu, kterou připravovali přes dva 
měsíce s paní učitelkou Mgr. Vendulou Pro-
vazníkovou. K tanci a poslechu hrála pro 
téměř tři sta hostů skupina Fantazie. Během 
plesu se představila v tanečním vystoupení 
studentka sekundy Anna Šubová a v pěvec-
kém sextánka Dita Du\ ová. Součástí plesu 
byla také tombola, ve které se letos sešlo 272 
cen. Přispěla do ní řada osob, 2 rem a institu-
cí, místních i ze širokého okolí, včetně měst 

Židlochovice a Modřice a obcí Vojkovice, 
Žabčice a Blučina. Všem dárcům je třeba 

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel školy

poděkovat. Výtěžek plesu bude použit k hra-
zení různých aktivit žáků školy. 

V polovině února se v Masarykově kulturním domě konal reprezentační ples Gymnázia Židlochovice, už devatenáctý v pořadí. Tradičním 
programem tohoto společenského setkání je polonéza zatančená studenty školy.

Společné koncertování žáků základních uměleckých škol / foto:  archiv ZUŠ

Gymnazisté po slavnostní polonéze / foto: T. Dratva
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Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Budou letos farmářské trhy? 
Ano, plánujeme tři termíny – v květnu, červnu a říjnu

Když jsme s farmářskými trhy v roce 2013 
začínali, netušili jsme, jaký ohlas sklidí. Po 
celou dobu se těší přízni jak ze strany prodej-
ců, kterým se líbí zdejší atmosféra, tak i náv-

štěvníků, kteří se vracejí ze širokého okolí. Jak 
to víme? Je to jednoduché, na každém trhu s 
prodejci komunikujeme, vyzvídáme, co lidi 
nejvíce zajímá, zda a na co se vyptávají. No a 
návštěvníci nám před samotnými trhy volají 
s otázkou, jestli přijede jejich oblíbený farmář 
či prodejce se zbožím, které jinde nekoupí.

Na první letošní farmářský trh vás zveme 

12. května. Dubnový termín jsme záměrně 
vynechali z důvodu nedostatku sezonní zele-
niny a přísad v uplynulých dvou ročnících, 
kdy trápilo pěstitele nevyrovnané jarní poča-
sí, které provázelo i trhy.  

 Za zmínku určitě stojí rekord z roku 
2017, kdy se Žerotínských farmářských trhů 
v sobotu 14. října zúčastnilo 61 prodejců, 
kteří se stánky zasahovali až k radnici. S tím-
to maximem jsme se v naší pětileté historii 
nesetkali. Toto vysoké číslo svědčí o tom, že 
k nám prodejci jezdí rádi a své zkušenosti od 
nás si mezi sebou předávají. Změnilo se také 
úsilí vynaložené k přesvědčování prodejců, 
aby se trhů zúčastnili. V současné době něk-
teré zájemce z důvodu přetlaku odmítám. 
U nás získají šanci opravdu jen ti, kteří jsou 
věrni Židlochovicím po celou dobu, a ti, kteří 
přivezou kvalitu. 

Tak se určitě stavte, v květnu budou pro 
vás připraveni farmáři, drobní zahrádkáři, 
výrobci lokálních potravin a řemeslného 
doplňkového sortimentu s nabídkou kva-
litních českých výrobků, z nichž většina 
získala ocenění Regionální produkt či BIO 
potravina. Jste vítáni!

Žerotínské farmářské trhy vždy provází příjemná atmosféra / foto: archiv města

Od slavného rodu Žerotínů převzaly Žerotínské farmářské trhy nejen svůj přívlastek, ale také samotnou tradici konání trhů. Také letos, a 
to již šestým rokem, se konají trhy přímo v centru Židlochovic.

Dětský maškarní karneval nesmí v plesové sezóně chybět

Sdružení Židlochovice uspořádalo v neděli 
18. února tradiční maškarní karneval. Zájem 
o tuto akci byl opět veliký. Sál Masarykova 
kulturního domu se zaplnil do posledního 
místečka. Program s názvem „Alenka v říši 
pohádek a 2 lmu“ si přichystala skupina 
Vinohraďánek z Brna. Karnevalový rej byl 
plný krásných masek, na parketě jsme vidě-
li broučky, vodníky, víly, piráty, princezny, 
roboty, různá zvířátka a další pohádkové 
postavy. Při tanci a soutěžích se bavili nejen 
děti, ale i dospělí. Kdo zrovna netančil, měl 
možnost si zakoupit lístek do tomboly a 
vyhrát nějakou pěknou cenu. Na závěr kar-
nevalu starosta města losoval z prodaných 
vstupenek výherce krásné motorky.

Sdružení děkuje všem, kteří přispěli do 
tomboly, a také všem organizátorům.

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Naše pohádkové děti u pohádkové výhry / foto: L. Válková
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Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice

Zámecký areál projde kompletní rekonstrukcí Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MOYES – Krasojezdkyně, 
ROBERTS – Žhavé doteky, 
CANTOR – Ztracený dopis

Psychologické romány
NG – Ohníčky všude kolem, 
BENGTSSON – Dívka 
jménem Sus, SCHRÖDER 
– Nebe, na němž nesvítily 
hvězdy

Historické romány
CHRISTIE – Sestry z Ver-
sailles, ZLATNÍKOVÁ 
– Marie Terezie, SCARROW 
– Invictus

Romány českých a sloven-
ských autorů
TOPOL – Citlivý člověk, JAR-
CHOVSKÝ – Zahradnictví, 
SOUKUPOVÁ – Nejlepší pro 
všechny, MACEK – Saturnin 
se vrací

Detektivní romány
a thrillery
BRYNDZA – Temné hlubi-
ny, CLARK – Nezavírej oči, 
VOOSEN – Bez slitování, 
MEYER – Specialistka

Dobrodružné romány
HARRIS – Konkláve, GRYLLS 
– Let duchů, BANÁŠ – Kód 1, 
LEBBON – Relikvie

Fantasy a sci-=  romány
MATOUŠKOVÁ – Válka 
zrcadel, STEHLÍKOVÁ – Faja, 
ERIKSON – Stvoření temnoty

Životopisy
FORMÁČKOVÁ – Jan Tříska, 
LIŠKA – Prezidenti,  
WEISSOVÁ – Cesta za duhou, 
KOSATÍK – 100 x TGM

Regionální literatura
Nejen Židlochovice v pracích 
studentů gymnázia, Hrušova-
ny u Brna, Holasice v obra-
zech

pokračování na straně 17 >>

Lesní závod Židlochovice oznamuje zahájení 
realizace stavební akce s názvem „Rekonstrukce 
infrastruktury areálu zámku Židlochovice“. Sta-
vební práce spočívají v kompletní rekonstrukci 
inženýrských sítí v celém areálu zámku včetně 
kompletní rekonstrukce zpevněných povrchů a 
následných krajinotvorných úpravách. 

Všechny uvedené práce budou probíhat s nasa-
zením značného počtu stavební mechanizace, se 
značnou složitostí koordinace posloupnosti staveb-
ních prací a v neposlední řadě s množstvím stave-
ništních výkopů nutných k realizaci díla.

Z těchto důvodů bude areál zámku a přilehlé 
zámecké prostory uzavřeny veřejnosti, a to až do 
30. září tohoto roku. Věříme, že občané i návštěv-
níci města Židlochovice nastalou situaci pochopí a 
konečnou úpravu areálu zámku ocení.

Nádvoří zámku před rekonstrukcí inženýrských sítí / foto: achiv města

Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla 
nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům 
starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně 
navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbu-
su je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a 
zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u které-
koli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí 
jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetře-
ní. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seni-
ory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je 
k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Speci-
alizované preventivní vyšetření zraku je plně hra-
zeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje 
komplexní oční vyšetření nejmodernějšími dia-
gnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjiště-
no oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, 
v rámci projektu medbus bude pacientovi opět 
zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu 
dostalo potřebné terapie.

Radek Kratochvíl
Nadační fond Josefa Hycla

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, 
která poskytuje špičkovou oční péči tisícům paci-
entů ročně, se projekt medbus zaměřuje především 
na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného 
zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice 
a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční one-
mocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úpl-
né ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemoc-
ného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se 
lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či 
onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají 
tušení, že právě jejich problém je možné léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seni-
orům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně 
dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů 
o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.

Projekt medbus byl spuštěn v říjnu loňského 
roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených 
klientů, kteří využili nabízených služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste 
nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační 
fond Josefa Hycla – projekt medbus.

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80 % informací z našeho okolí. Proto je dobré 
o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční onemoc-
nění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.



doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

K milníkům Židlochovického zpravodaje

Dnes se dostává do rukou čtenářů nové 
číslo Zpravodaje, tentokrát v plnobarev-
ném tisku všech stran. Učinili jsme další 
postupný krok ke zlepšení  našeho měsíční-
ku a možná je to docela vhodná příležitost 
pro malou rekapitulaci, kam jsme časopis 
za čtyři roky současného složení mediální 
komise posunuli. 

Když jsme na sklonku roku 2014 časopis 
přebírali, byl tištěn na dvanáct stran papíru 
nižší gramáže, a to včetně obálky. Časopis 
vycházel  s  omezeným množstvím fotogra-
2 í, tištěn byl bezpatkovým písmem a bez 
stabilní  struktury rubrik. Formální stránka 
jistě není tou nejdůležitější vlastností tisko-
vin, protože pro každý časopis, a při velikosti 
našeho města o to více, jde vždy především 
o obsah a sledované cíle. Přesto mne těší, 

že jistý kvalitativní posun v gra2 cké podo-
bě zde nastal, a doufám, že se nám daří po 
obsahové stránce být alespoň rovnocenným 
následovníkem našeho zpravodajského 
„předchůdce“. 

V současné době je Zpravodaj tištěn pís-
mem patkovým, tedy lépe čitelným, jak je 
u časopisů obecně zvykem. Přebal Zpravo-
daje je v gramáži vyšší, aby tvořil přirozenou 
ochranu vnitřních listů. Tiskneme digitálně, 
v plné barevnosti a již téměř rok obsáhne-
me v každém čísle dvacet stran (což je téměř 
dvojnásobek původního rozsahu). Časopis 
má pravidelné rubriky a díky barvenému 
přebalu i fotogra2 ckou galerii nazvanou 
„fotoreportáž měsíce“. K zavedení plnoba-
revnému tisku nás vedlo několik důvodů. 
Zaprvé bychom rádi více využívali výtvar-
ných výstupů z mateřské školky, základní 
školy či gymnázia. Také množství a umístění 
plnobarevné inzerce bude pro sazbu Zpravo-
daje příhodnější. Ať již se jedná o fotogra2 e 

nebo malby,  primárně jejich smyslem je co 
nejlépe naplnit nonverbální poslání našeho 
Zpravodaje: Je to náš, téměř rodinný časo-
pis. Setkáváme  se  v něm s články či odkazy 
na naše příbuzné,  přátele či známé.  Témata, 
jimž se Zpravodaj věnuje, se přímo dotýka-
jí nás všech, našeho každodenního života. 
I proto jsou pro nás velmi podstatné vaše 
dobrovolné literární či informativní příspěv-
ky, prosím, pište a posílejte  je i nadále!

Závěrem toho ohlédnutí mi dovolte podě-
kovat všem mým spolupracovníkům za sna-
hu a píli při tvorbě každého nového čísla 
Zpravodaje, vedení města, za ochotu inves-
tovat do nových nápadů a vám všem za vaši  
čtenářskou věrnost. Bez čtenářů by celá naše 
vydavatelská snaha byla totiž naprosto zby-
tečná. 
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Mají Židlochovice něco společného s židlí?

Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Odpověď na tuto otázku se budou 
snažit nalézt studenti stavební fakul-
ty VUT oboru architektury z Brna pod 
vedením architekta Tomáše Pavlovského. 
Ti se v rámci půlkulatých oslav jubilea 
města Židlochovice pokusí rozluštit tuto 

záhadu. Vzali si za cíl podívat se na židli 
trochu jinak.

 Používáme ji jen na sedání, ale co kdyby 
židle byla zvíře, postava nebo socha? A co 
kdyby těch soch bylo víc? A kde by mohly 
stát?

Na všechny tyto otázky již na jaře a během 
léta najdeme odpovědi. Nebudou je však 
hledat jen studenti VUT, ale i obyvatelé 
Židlochovic, kteří se budou moci zúčastnit 

workshopu na téma Židle z Židlochovic.
Během měsíce dubna se dozvíte víc, už 

nyní začněte hledat staré židle po půdách 
a sklepích.

obhájit loňské prvenství! 
V dubnu nás pak čeká výsadba stromků. 

Věnovali nám je organizátoři minulého roč-
níku Běhů na Výhon, kteří výtěžek ze star-
tovného využili na nákup stromků. Jakmile 
nám to počasí dovolí, uspořádáme společ-
nou výsadbu. O termínu a místě dáme vědět 
v příštím čísle zpravodaje, prostřednictvím 
hlášení městského rozhlasu a na internetu. 

Koncem jara budeme již směřovat veš-
keré síly k letošnímu meruňkobraní. Dou-
fáme, že nám letos počasí, příroda a Pán Bůh 
dopřeje především vodu. I když by jí nemu-
selo naráz spadnout tolik, co vloni. Společné 
vaření v kotli přitáhlo pozornost řady dětí a 
nás nesmírně bavilo, takže se chystáme tuto 
akci zopakovat. 

Zima vstupuje do svého = niše, co nevi-
dět se začneme potkávat s prvními nesmě-
lými květy a bzučením nedočkavého hmy-
zu. A taky bude pár příležitostí natre= t na 
Otakárka. Tedy alespoň na toho Židlocho-
vického. 

Poprvé to bude 25. března v Masaryko-
vě kulturním domě, kde se opět připojíme 
k těm, kteří nabídnou návštěvníkům své 
velikonoční tvoření. Budeme mít napečeno 
něco sladkého i slaného, připravíme kávu 
z fairtrade produkce a proběhne-li hlasová-
ní o nejlepšího beránka, určitě se pokusíme 

Otakárek na jaře a v létě

Jana Tesařová
Židlochovický Otákárek

A také připravujeme soutěž o nejlepší 
otakárky – umělecky zpracované, zachycené 
fotoaparátem nebo v podobě malby, kresby 
či literárně pojaté ať už v básni nebo povídce. 
Kritéria a termíny soutěže zveřejníme stejně 
jako termíny společné výsadby ve zpravodaji 
a na internetu.  

Těšíme se na setkávání s Vámi! 
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Cesta k podnikání Kristy Liškové vedla přes 
profesi prodavačky v drogerii, zaměstnání 
na geodezii, několik let strávila v Národním 
domě jako servírka, po revoluci se změnami 
z Národního domu odešla do Brna do služeb 
České pošty.  S uvolněním podnikání začala 
paní Krista pomýšlet na vlastní obchůdek.  Ke 
konkrétnímu zaměření vysněného obchodu 
ji dovedla její poslední pracovní zkušenost ve 
skladě skla a porcelánu v Blučině.

„Tam jsem si půjčovala zboží a chodila na 
různé trhy.  Za prvních vydělaných deset tisíc 
korun jsem zakoupila zboží a zásobila si vlast-
ní prodejnu. Bylo to jen pár růžových hrnků,  
ty jsem různě rozkládala, protože i když byl 
obchůdek opravdu malý, dalo mi práci, aby 
se zdál plný,“ vzpomíná na úplné začátky s 
úsměvem Krista Lišková.   

SPLNĚNÍ SNU
Místo pro prodejnu získala v roce 1997 ve 

společných prostorách bytového domu na 
náměstí Míru 155, kde tehdy bydlela a dodnes 
i bydlí. Souhlas museli dát majitelé bytů celé-
ho objektu. Minulý rok oslavila paní Lišková 
dvacet let své podnikatelské činnosti.

První roky se prodeji dařilo, za nákupem 
jezdili i lidé z širokého okolí, poslední doba 
už tak příznivá není. Myšlenky na ukončení 
podnikání si však paní Krista nepřipouští, 
přestože, jak se přiznala, někdy už po větším 
klidu zatouží. Uzavření obchodu však katego-
ricky odmítá: „Dělám to, protože mě to baví. 
Je to taková moje srdcová záležitost, a vždycky 
byla.“ Proto i když přijde zákazník mimo ote-
vírací dobu a zavolá na telefonní číslo uvede-
né na dveřích, paní Krista s ochotou přijde  a 
zákazníka obslouží.

rubriku připravuje
redakce

SORTIMENT
Nabízí sklo, porcelán, keramiku, svíčky, 

mýdla, obrázky a mnoho dalšího, co při-
jde vhod, chcete-li někoho potěšit pěkným 
dárkem. Porcelán je převážně český. Zboží 
pečlivě vybírá v různých brněnských skla-
dech. „Záleží mi na tom, abych nabízela to, co 
zákazník jinde nenajde.“ Objemnější zboží,  
např. cibuláky, sady růžového porcelánu nebo 
výrobky z cínu, s ochotou objedná dle výběru 
zákazníka z katalogů, které jsou k nahlédnu-
tí na prodejně. K dostání jsou rovněž něžné 
vazby a dekorace Petry Saitlové ze Židlocho-
vic a výrobky vlastní produkce.  

Ceny vazeb jsou ve srovnání s prodejnami 
v Brně velmi příznivé,  a navštívíte-li obchů-
dek Kristy Liškové v tomto měsíci, radost 
udělá i dvacetiprocentní procentní sleva na 
vybrané zboží.

Na deseti metrech čtverečních  se v přízemí domu na náměstí Míru 155 rozkládá obchůdek Kristy Liškové. Obchůdek je malinký, ale 
útulný.  Zákazník zde najde drobné dekorativní předměty se sezónní i celoroční tematikou.

Služby a obchody ve městě: Krista Lišková – Obchůdek pro radost

Dárky pro radost od Kristy Liškové / foto: M. Moudrá

Firma:
Obchůdek pro radost
Krista Lišková

Adresa:
náměstí Míru 155, Židlochovice

Telefon: +420 605 263 997
Email: 

Provozní doba:
pondělí–pátek: 9:00–12:00 14:00–17:00

VÍTĚZSLAV RUBER: OBRAZY
Od 1. března do 26. dubna vystavuje Městská knihovna Rajhrad

obrazy Vítězslava Rubera.
Výstava je přístupná vždy v pondělí: 8.00–12.00, 13.00–19.00 hod,

ve středu 8.00–12.00, 13.00–15.00 hod a ve čtvrtek 13.00–18.00 hod.

FIMFÁRUM: LOUTKY Z FILMŮ
Výstava loutek z pohádky Jana Wericha v Letohrádku Mitrovských v Brně potrvá

do 25. dubna a navštívit ji lze mimo pondělí každý den v době od 10.00 do 16.00 hodin.

pozvánky



Duchovní příprava na Velikonoce – obřad křížové cesty v kostele / foto: S. Sommerová
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Květnou nedělí začíná intenzivní příprava na Velikonoce

Stejně jako v předchozích dvou letech, 
připravuje i letos Městské kulturní středis-
ko kulturní akce, které nás provedou paši-
jovým týdnem až k Velikonocím.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Na Květnou neděli 25. března se mohou 

děti těšit na tvořivé velikonoční dílničky, kte-
ré letos povede paní Šárka Gazdová z Pros-
tějova, výtvarnice zaměřená na řemeslnou 
výrobu. Budeme zdobit sádrová vajíčka, dře-
věná zvířátka, pestrobarevné kytičky s beruš-
kami, pomlázkové pytlíčky a něco malého 
pro štěstí. Také si vyrobíme dekoraci na mag-
net, na zápich, na pověšení. A to ostatní jen 
tak pro radost.

PŘEHLÍDKA
VELIKONOČNÍCH BERÁNKŮ

Součástí nedělního odpoledne bude oblí-
bená přehlídka velikonočních beránků. Ta 
se však neobejde bez vaší pomoci. Podpořte 
nás a aktivně se připojte k rozvíjení této nové 
tradice. Upečte beránka nebo jiný tradiční 
velikonoční pokrm podle vašeho originál-
ního receptu a vystavte ho společně s námi 
v Masarykově kulturním domě při veliko-
nočních dílničkách. Informace vám rádi 
poskytneme na Informačním centru.

OZDOB VELIKONOČNÍ STROM
Na Modré pondělí 26. března se zvědavostí 

očekáváme výtvarná díla žáků židlochovic-
kých škol s velikonoční tematikou, které opět 
velikonočně naladí srdce města. 

Jak je naše školní mládež kreativní, jsme 
se přesvědčili už v předchozích dvou letech, 
a za krásnou výzdobu náměstí jim děkujeme. 
Věřím ale, že mezi námi žije ještě celá řada 
dalších šikovných umělců se zajímavými 
nápady, proto pro ně letos připravíme strom 
s prázdnými závěsy, na které mohou vyvěsit 
vlastnoručně vytvořená velikonoční díla. 

A ještě než se zcela ponoříme do hloub-
ky duchovních obřadů a odkazu Velikonoc, 
budeme mít možnost  se v úterý 27. března 
na okamžik pozastavit a pohloubat nad myš-
lenkami brněnského jáhna Jana Špilara.

Vážení a milí,
začalo období čtyřicetidenních příprav na Velikonoce, nejdůležitější svátky v životě 

každého křesťana. Proč v církvi považujeme Velikonoce za tak podstatné? Původ Veli-
konoc sahá hluboko do pohanské doby. Jako svátky jara symbolizují nový život, kte-
rý se začíná v přírodě probouzet. Tento koloběh v přírodě nám dává opět novou sílu. 
Avšak křesťanské poselství Velikonoc jde mnohem hlouběji, protože nese v sobě posel-
ství radosti a naděje. To však není tak lehce přístupné jako radost Vánoc. K Vánocům je 
citlivý každý člověk, o Velikonocích tomu tak není.

O Vánocích stačí jen zastavit a zamyslet se. Použít vlastní zkušenost k tomu, abychom 
pochopili, co nám chtějí říci. K přiblížení se tajemství vzkříšení musíme být schopni pro-
jít určitý kus cesty s Kristem. Často křížové cesty. Musíme se zaposlouchat do jeho slov 
a řídit podle nich svůj život. Ježíš vstal z mrtvých, ale jeho učedníci, i když s Ježíšem tři 
roky putovali, nedokázali pochopit, co se o Velikonocích vlastně stalo. Marie Magdalská 
uviděla prázdný hrob, znala Ježíšova slova o tom, že vstane z mrtvých, přesto si vůbec 
nepřipouštěla skutečnost, že by se to skutečně mohlo stát. Také my můžeme mnohokrát 
slyšet o tom, že Pán byl vzkříšen, ale na náš život to nemá žádný vliv. Dál budeme žít ve 
tmě, nevěříme.

Všichni jsme se narodili ve tmě jako nevěřící. Jedna věc je učit se o tajemství vzkříšení 
v náboženství a slyšet o něm v kostele. Mnohem důležitější však je skutečně mít vnitřní 
světlo, dotknout se Ježíšovy živé přítomnosti ve svém životě.

A nejde jen o tělesný dotek. Kolik našich jistot nás již zklamalo. Velikonoce jsou zkuše-
nost, která nás v mnohém přesahuje. Dává nám totiž naději na blaženou nesmrtelnost. 
Protože jestli s Kristem umíráme na tomto světě, tak s Kristem budeme také žít věčně.

Osobní víra ve věčný život, která nám dává sílu překonat protivenství našeho života je 
Božím darem. Vychází právě ze setkání se vzkříšeným Kristem. Aby k tomu mohlo dojít 
je třeba mít otevřená srdce. Pokud tak učiníme, můžeme si být jistí, že se s naším Pánem 
setkáme. A potom už se ho nebudeme muset na nic ptát. 

To vám ze srdce přeji. 
Paweł Cebula, farář

CASTELLO IN ARIA: KONCERT BAROKNÍ HUDBY
Evangelická farnost Nosislav zve na koncert barokní hudby

v neděli 25. března v 17:00 hodin.
Soubor Castello in Aria je sdružením hudebníků, kteří se zabývají raně barokní hudbou

provozovanou na kopie dobových nástrojů.
Koncert se uskuteční v Husově domě v Nosislavi, Masarykova 137.

pozvánka



Lukostřelba a vše co s tím souvisí: Luk a šíp, počátky

Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

Nikdo s určitostí nedokáže říct, kdy první 
pravěcí lidé začali používat luk a šíp. Histo-
rici z oboru archeologie se nemohou dohod-
nout, a tak jedni tvrdí, že to bylo před 50 000 
lety, ti druzí jsou skeptičtí a objev luku přisu-
zují lidem žijícím před 20 000 lety. Ať už to 
bylo dříve, nebo později, v každém případě 
objev luku byl pro tehdejší lidi obrovským 
přínosem. Hlavní výhodou luku a šípu bylo 
bezpochyby překonání únikové vzdálenosti 
zvířat, hlavně kopytníků. Šíp nemusel zvíře 
usmrtit hned, stačilo jej zranit a poté dostih-
nout a usmrtit oštěpy.

Bohužel žádný luk z tohoto období se 
nedochoval. Nejstarší luk, respektive část 
luku, nalezli němečtí archeologové v Mann-

heimu. Tento artefakt je 40 cm dlouhý a stáří 
bylo vědci stanoveno na úctyhodných 17 600 
let. To znamená, že tento luk používali lidé 
již v době kamenné. Při dalším ohledání a 
rekonstrukci se zjistilo, že materiál, z kterého 
pravěcí lidé luk vyrobili, je borovicové dřevo, 
původní délka asi 110 cm a dostřel přibližně 
80 metrů. 

Šípy se z období pravěku, paleolitu a ani 
mezolitu nedochovaly v celku. Tělo šípu, zva-
né dřík, je velmi tenké, a proto byly nalezeny 
pouze hroty. Hrot vyrobený z kamene nebo 
z kosti je ovšem mnohem odolnější vůči 
zubu času než dřeviny, z kterých se vyráběly 
luky. Proto jsou nejstarší hroty z mnohem 
dřívějšího období než dochované luky. Stá-
ří některých nalezených kamenných hrotů 
se datuje do období před 50 000 lety. A tady 
právě vznikl rozkol mezi archeology, z nichž 
jedni tvrdí, že tyto hroty patřily oštěpům.

Pokud se tedy budete toulat krajinou, zkus-
te si představit, jak obtížné podmínky museli 
překonávat pravěcí lidé. Dívejte se pozorně, 
kam šlapete, a možná se vám podaří najít 
kamínek, který sloužil před mnoha tisíci lety 
lidem k obživě. 

Kamenné čepelové hroty
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HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE: 
CVIČENÍ PRO ŽENY 

HJT pro ženy, jejíž autorkou je Dinah 
Rodrigues, je celosvětově uznávaná jógová 
terapeutická sestava, která pomáhá přiroze-
nou cestou harmonizovat hladiny hormonů. 
Kombinací jógových pozic, intenzivních 
dechových technik a energetického cvičení 
tato sestava aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí 
(vaječníky, štítná žláza, hypofýza, nadled-

Barbora Jakubcová
Orel jednota Židlochovice

V polovině března se v židlochovické Orlovně uskuteční jednodenní seminář hormonální jógové terapie (HJT) pod vedením certi+ kova-
né lektorky Anety Pavliňákové. O jaký druh cvičení jde, jak prospívá a komu je určen?

vinky) a pomáhá tak k jejich správné funk-
ci. Díky pravidelnému cvičení sestavy HJT 
mohou být zmírněny či zcela odstraněny 
potíže v období menopauzy (návaly horka, 
nespavost, migréna, deprese, vypadává-
ní vlasů, lámavost nehtů apod.), problémy 
spojené s nesprávnou činností štítné žlázy a 
hormonální nerovnováhou (cysty, myomy). 
HJT je vhodná i pro mladší ženy, které trápí 
PMS (premenstruační syndrom), nepravi-
delný menstruační cyklus či problémy s otě-
hotněním (až neplodnost).

Není potřeba mít předchozí zkušenosti 
s jógou. Na semináři se naučíte celou sesta-
vu HJT, kterou je pak schopna každá žena 

zacvičit si sama doma. Každá účastnice 
obdrží výukové materiály.

CVIČENÍ RM SYSTÉM
NA BOLAVÁ ZÁDA

SM systém neboli mobilizační systém se 
opírá o 30 let postupného vývoje a 25 let kli-
nických zkušeností s tímto cvičením u paci-
entů s bolestmi páteře v bederní, hrudní 
i krční oblasti, u pacientů s akutním výhře-
zem ploténky a u skoliózy. Cvičení se skládá 
ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíš-

Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

Každou středu probíhá v Orlovně cvičení, které pomáhá minimalizovat důsledky sedavých zaměstnání a nadměrného množství času 
stráveného u televize či počítačů. 

ka, které pomáhají správně aktivovat spirál-
ní svalové řetězce a tím umožňují protahovat 
páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám 
mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a 
regeneraci. Kvůli špatným návykům (sedavé 
zaměstnání, málo aktivního pohybu) máme 
ochablé spirální svalové zřetězení a zároveň 
velmi přetěžované vertikální svalové zřetěze-
ní, což způsobuje stlačování obratlů k sobě 
a meziobratlové ploténky jsou pak zbytečně 
namáhány.

Více informací a přihláška na:
www.hormonalni-joga-brno.cz

sobota 17. 3. 2018, 9:00–17:00 hodin
Orlovna Židlochovice, tělocvična JUDO

Více informací:
www.orelzidlochovice.cz

tel.: 605 233 527

středa 20:05–20:35 hodin
Orlovna Židlochovice, tělocvična JUDO

50 Kč / 1 lekce,
200 Kč / 5 vstupů

Nová rehabilitační cvičení v Orlovně



Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžadu-
je velký časový předstih, proto je za některý-
mi z nás již rok práce. Nábor cvičenců pro-
běhl již v červnu minulého roku a s nácviky 
skladeb jsme naplno začali v září.

Naši jednotu bude zastupovat celkem 
sedmdesát cvičenců v pěti skladbách. Sklad-
bu pro dorostenky a mladší ženy „Siluety“ 
nacvičuje šest žen, skladbu pro ženy „Ženo-
braní“ šestnáct žen a skladbu pro muže „Bor-
ci“ patnáct mužů. Díky spolupráci s místní 
základní školou nacvičují také děti. Ve sklad-
bě „Děti, to je věc“ bude cvičit celkem dvacet 
mladších žákyň a žáků a ve skladbě „Cirkus“ 
osmnáct starších žákyň a žáků. Velké podě-
kování patří ochotným paním učitelkám 
Pavlíně Srncové, Petře Dobrovolné a Evě 
Kadlcové, které s dětmi nacvičují.

Na předvedení těchto skladeb se můžete 
těšit nejdříve na veřejném cvičení v Židlocho-

Sokolové secvičují skladby na XVI. všesokolský slet

Dagmara Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

Nácvik sletových skladeb na ZŠ – mladší žactvo / foto: M. Moudrá
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V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, největší sokolský 
svátek, XVI. všesokolský slet.  První veřejné cvičení proběhne na místním stadionu už v červnu.

vicích 3. června a potom na krajském sletu 
v Brně 10. června. Vše vyvrcholí na začátku 
července XVI. všesokolským sletem v Praze, 
který bude zakončen slavnostním vystoupe-
ním hromadných skladeb 6. července. 

Pro zájemce bude naše jednota pořádat 
zájezd na vystoupení do Prahy, pro více 
informací prosím sledujte náš web (www.
sokol-zidlochovice.cz) a vývěsku na budově 
sokolovny.

pozvánka Reklamní kampaň na produkt: Práce žáků základní školy
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První lednový víkend patřil severočeský 
Most mistrovství juniorů. Do bojů o pozice 
nejvyšší zasáhly i dvě naše hráčky, Bára Otá-

Naši mladí badmintonisté opět zabodovali

Karel Král
T.J. Sokol Židlochovice

Ivo Stoklas a Ondra Král (vpravo) se stříbrnými medailemi / foto: N. Krinková

Začátek roku byl ve sportovním kalendáři vyhrazen dvěma vrcholům domácích badmintonistů.

halová a Verča Srncová. Prvně jmenovaná 
má ještě řadu juniorských turnajů před sebou 
a přijela hlavně sbírat zkušenosti, pro druhou 
naši hráčku to byl poslední turnaj juniorské 
kariéry. V obou párových disciplínách se 
Verča dokázala prosadit proti domácí junior-
ské špičce a po bojovném výkonu získala dvě 

bronzové medaile (za partnery měla Adama 
Blaníka a Veroniku Kubečkovou). Výsledek 
mohl být ještě lepší, ale ze zdravotních důvo-
dů musela obě semi2 nálová utkání vzdát bez 
boje. I tak to byl nečekaný a obdivuhodný 
výsledek, který zaslouží velké uznání.

O necelý měsíc později, první únorový 
víkend, přivítala Praha nejlepší badmintonis-
ty mezi dospělými. Náš oddíl měl tentokrát 
trojnásobné zastoupení, vedle sourozenců 
Srncových to byl také náš dlouholetý repre-
zentant Ondra Král. Rovněž na tomto turnaji 
zanechali naši hráči nesmazatelnou stopu. 
Veronika po měsíci zabodovala opět v páro-
vých disciplínách ziskem 9. místa ve čtyřhře 
a především výborného 5. místa ve smíše-
né čtyřhře. S partnerem Ondrou Helarem 
z Jihlavy sehráli vyrovnaný zápas s pozděj-
šími 2 nalisty z Českého Krumlova. Nejlepší 
výsledek zaznamenal náš nejzkušenější hráč 
Ondra Král. Ve své nejsilnější disciplíně čtyř-
hře mužů se spoluhráčem Ivem Stoklasem 
naplno zužitkovali tvrdou cílevědomou pří-
pravu a po právu si odvezli stříbrné medai-
le. Bronzovou medaili ve čtyřhře mužů ještě 
přidal další Židlochovičák Michal Světnička. 
Výborný výsledek pro naše hráče a židlocho-
vický badminton. 

Na závěr popřejme všem našim reprezen-
tantům do další badmintonové kariéry mno-
ho úspěchů a medailová umístění nejen na 
republikových mistrovstvích.

Město na krásném modrém Dunaji, cíl výletu klubu turistů

Petr Válek
Klub turistů

Vídeň, město na krásném modrém Duna-
ji, se stala cílem našeho únorového výletu. 
Přivítala nás typickým únorovým počasím 
se zataženým nebem, teplotou kolem nuly 
a místy nepříjemně pofukujícím větrem. 
To nás ovšem neodradilo od procházky po 
některých jejích významných pamětihod-
nostech.

Začali jsme Belvederem a pokračovali 
kolem památníku Rudé armádě přes Kar-
lovo náměstí kolem opery až do areálu 
Ho� urgu. Pokračovali jsme kolem Muzea 
Ephesos s jezdeckou sochou Eugena Savoj-
ského na náměstí Marie Terezie a následně 
jsme se vrátili zpět k Španělské jezdecké ško-
le. Odtud jsme prokličkovali uličkami staré-
ho města k další dominantě Vídně – chrámu 
svatého Štěpána. Pak nám již nezbylo než se 
pomalu vydat na nádraží, kde na nás čekal 
rychlík, jenž nás dopravil do Brna, kde jsme 
náš výlet zakončili. Turisté na Karlově náměstí ve Vídni / foto: P. Válek
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část druhá: Těžké začátky

Dva měsíce roku 1918 byly jen úvodem 
do nového života v novém státě. V popředí 
veřejného zájmu byla problematika hos-
podářská. Všechny životní potřeby byly 
na poukázky a bylo jich stále málo. Sta-
novením úředních cen a kontrolou jejich 
dodržování se omezovala drahota. Rol-
níkům bylo zabavováno obilí, někdy i za 
vojenské asistence.

Židlochovický statek musí dodávat denně 
80 litrů mléka pro zásobování Brna. S nadě-
jí na zlepšení je očekávána sklizeň budoucí 
úrody. I úředně stanovené ceny stoupají. 
Státní zaměstnanci dostávají ke mzdě dra-
hotní příplatek, ale mezi lidmi roste bída. 
Městská spořitelna věnuje 2888 korun nej-

potřebnějším dětem, peníze škola rozdělila 
podle svého uvážení.

I přes tyto potíže autorita státu rostla. Bylo 
nařízeno okamžité odevzdání všech vojen-
ských zbraní a po této důležité bezpečnostní 
akci proběhl další akt státní suverenity. Byla 
oddělena měna nové republiky od doposud 
používané měny rakousko-uherské. Všech-
ny bankovky od 10 korun výše musely být 
opatřeny kolkem a jen tak byly dále platné. 
Při této příležitosti si stát z každé částky 
předložené k okolkování polovinu nuceně 
vypůjčil. Toto nepopulární opatření bylo 
základem vzniku jedné z nejpevnějších měn 
v Evropě.

I Židlochovice usilovaly o upevnění své-
ho postavení v regionu. Na vyšších místech 
žádalo město zřízení vojenské posádky a 
rozšíření četnické stanice. Ale žádostem 
nebylo vyhověno.

Lépe se městu vedlo v oblasti komunální. 
Byla otevřena druhá třída mateřské školy a 
zřízena trojtřídní měšťanská škola i pro okol-
ní obce. Německá škola odolávala snahám 
o její zrušení stejně jako němečtí hasiči slou-
čení s českým hasičským sborem. Do veřej-
ného života byly zaváděny oslavy narozenin 
T. G. Masaryka a první máj byl věnován 
dětem. Při těchto příležitostech byla u mostu 
vysazena lípa svobody a na svahu u kostela 
lípa Wilsonova a Masarykova. 6. červen-
ce vzplála na Výhoně hranice, jíž sokolové 
připomněli odkaz Jana Husa pro budouc-
nost. Město získalo koncesi pro provozování 
kina. Představení se konala v sokolovně, ale 
v důsledku špatné hospodářské situace oby-
vatelstva byla první sezona prodělečná.

Z obecních voleb vzešlo nové vedení měs-
ta. Z pěti politických stran bylo zvoleno tři-
cetičlenné zastupitelstvo, devítičlenná rada 

města a první český starosta, JUDr. Jan Dez-
ort. Vzápětí byl po 29 letech služby odvolán 
městský tajemník Mainx a nahrazen Čechem 
Aloisem Kožouškem.

Z vojenské služby byli propuštěni vojáci 
sloužící od roku 1913, což zvýšilo nezaměst-
nanost, neboť výrobní sféra se rozbíhala 
v důsledku nedostatku surovin jen poma-
lu. Místní nezaměstnaní nacházeli práci při 
zahájené regulaci řeky Svratky a při stavbě 
kruhové cihelny.

Ve městě se projevoval nedostatek bytů, 
což bránilo jeho rozvoji. Tato situace našla 
své řešení až v následujících letech, kdy byla 
zbudována nová městská čtvrť, v duchu doby 
nazvaná Žižkov.

Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání vám poradí

Veronika Hollerová
PR a marketing

CO DĚLÁ KARIÉROVÝ PORADCE?
Kariérový poradce je odborník, který umí 

pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělý-
mi napříč profesemi či vzděláním formou 
individuálních či skupinových aktivit. 

Kariérový poradce vám podá pomocnou 
ruku, pokud tápete, kam dál ve svém pro-
fesním životě. Bude vaším průvodcem na 
cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců 
o kariérové poradenství v CVV absolvuje 
tři až čtyři konzultace. Poradce je k dispo-
zici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy 
i žákům a studentům, kteří zrovna řeší 
výběr vhodné školy. 

Individuálních konzultací můžete využít 
přímo na pobočkách v regionu. „Po před-
chozí domluvě termínu jsme k dispozici na 
čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji 

– v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Zno-
jmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům 
o profesní rozvoj také online. Na live chatu 
při databázi dalšího vzdělávání pomáhá-
me s výběrem vhodného kurzu. E-mailová 
poradna řeší dotazy týkající se profesního 
uplatnění,“ popsala další služby vedoucí 
centra Hana Rozprýmová.

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. 

Poradce se vám ozve a v nejbližším mož-
ném termínu proběhne osobní schůzka.

Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedinečné 
služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.

Program kina Olympia v Židlochovicích (1938)

První český starosta (1918–1920) JUDr. J. Dezort



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Budova v areálu bývalého cukrovaru. (konec 19. století)

Stejné místo v současnosti (červenec 2017) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Jiří Svetozar Kupka: Krvavé jahody

Skutečný příběh dosud žijící Věry Sosnarové, která strávila po odsu-
nu z Československa v roce 1945 neuvěřitelných 19 let v sovětském 
gulagu.

Nové knihy

Audioknihy
ČAPEK – Povídání o pejsko-
vi a kočičce, BERÁNKOVÁ 
– Kouzlení vše nezmění

Naučná literatura
ŠIMÁNEK – Amerikou po 
hřebenech hor, ZIBURA – Už 
nikdy pěšky po Arménii a 
Gruzii, EICK – Já a pes jsme 
2 t

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
LEYSEN – Louskáček, Kráska 
a zvíře, KŘESŤANOVÁ 
– Pohádky z pražských uliček

Pohádkové příběhy
HAWKINS – Vyplašený jeze-
vec, BERÁNKOVÁ – Kouzle-
ní vše nezmění, HOFFMANN 
– Pětiminutové příběhy

Dobrodružné příběhy
FISCHEROVÁ – Bylum 
Nebylum, LANDSMAN 
– Lapuťák a kapitán Adorabl, 
BREZINA – Hon na přístav-
ního žraloka

Dívčí romány
MASKAME – Víš, že tě potře-
buju?, CHEE – Moře inkoustu 
a zlata: Čtenářka, LEVITHAN 
– Drž mě pevně

Naučná literatura
HYVNAROVÁ – Smysly zví-
řat, SKŘIVÁNKOVÁ – Hez-
ky česky aneb Češtinářské 
vychytávky, MASARACCHIA 
– Máme doma miminko

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Výstavy:
5. 3. – 27. 4. | PŘÍRODA V OBRAZECH KARLA VÁLKY
místo: Malá galerie RTIC

3. 3., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje skupina Merlin.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům 
vstupné: 150 Kč 

7. 3., 14:00 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ
doktorka: Mgr. Andrea Jeřábková
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: Robertova vila
vyšetření: 200 Kč

10. 3., 9:00 | VÝSTAVA VÍN
Od 14:00 hodin hraje cimbálová muzika Ivo Farkaše.
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 200 Kč

13. 3., 9:00–11:00 | NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY
Program, který učí děti překonat strach z doktorů.
lektorka: Dominika Suchánková
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: Robertova vila

15. 3., 16:00–19:00 | JARNÍ AROMATERAPIE 
Voňavý workshop pro ženy.
Kurz vede odborná aromaterapeutka Anna Krutová.
pořádá: MC Robátko
místo: Robertova vila
vstupné: 600 Kč

17. 3., 9:00–17:00 | KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
lektorka: Aneta Pavliňáková
místo: Orlovna Židlochovice

18. 3., 10:15 | VYNÁŠENÍ MORANY
Tradiční rozloučení se zimou a přivítání jara. Helo, helo!
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: sraz před kostelem, průvod půjde k lávce

23. 3., 17:00-19:30 | VE VŮNI SUŠENÝHO BEJLÍ
Seminář o sběru a využití léčivých bylinek, s praktickými ukázka-
mi, ochutnávkami a se spoustou vůní.
lektorka: Jana Šte\ ová
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Přírodní školky Výhonek

25. 3., 13:00–17:00 | VELIKONOČNÍ HRANÍ S BERÁNKEM
Dílničky pro děti s výstavou velikonočních beránků.
pořádá: Městské kulturní střediko
místo: Masarykův kulturní dům

27. 3., 20:00 | NOČNÍ UNIVERZITA S JANEM ŠPILAREM
místo: Kostel Povýšení sv.Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

28. 3., 18:00 | SETKÁNÍ PŘI ŠÁLKU ČAJE
pořádá: starosta města
místo: restaurace Za komínem

Kulturní a sportovní akce v březnu 2018

29. 3., 17:00–18:30 | ZVLÁDNU MATURITU?
lektorka: Tereza Vápeníková
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: Robertova vila

PŘIPRAVUJEME V DUBNU:
7. 4., 10:00 | BOWLINFOVÝ TURNAJ dítě+rodič
kategorie: mladší i starší
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Orlovna Židlochovice

14. 4., 9:00–12:00 | SOUSEDSKÝ BLEŠÁK NA TRŽNICI
Prodej nekomerčního zboží.
pořádá: Martin Mžíček s podporou MKS

pozvánka

inzerce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Mladý pár koupí byt v Židlochovicích. Máme hotovost.
Tel.: 604 508 585

Lékař shání dům nebo pozemek v Židlochovicích, příp. 
v okolí. Tel.: 603 889 769

Koupíme domek se zahrádkou. Opravy nevadí.
Tel.: 731 850 598

Sháním byt 2+1 nebo 3+1 v Židlochovicích nebo v okolí.  
Dohoda jistá. Tel.: 732 222 468

Hledám paní na úklid rodinného domu 1x za 14 dní 
v dopoledních hodinách. Tel.: 776 739 501
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Radislav Vintr

tel.: 731 716 366

mail: radislav.vintr@seznam.cz
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Společnost Dřevomonta s. r. o. se sídlem Brněnská 454, Židlochovice přijme do trvalého pracovního poměru:
Technika realizace zakázek

– mzda dohodou, požadujeme středoškolské vzdělání a minimální praxi 2 roky v nábytkářském oboru, nástup možný ihned –
Montéry nábytku na území ČR i v zahraničí

– mzda dohodou, požadujeme vyučení v oboru truhlář nebo minimální praxi 2 roky v oboru montáž nábytku, nástup možný ihned –
Kontaktní osoba: Jana Podlucká, tel.: 734 705 544, podlucka@drevomonta.cz
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Masopust ve školce: Děti si užívají masek / foto: archiv MŠ

Masopust ve školce: Děti si užívají masek / foto: archiv MŠ

Výroční schůze zahrádkářů: Ocení pro Františka Petruse / foto: L. Betášová

Na besedě s A. Svobodou o brněnském podzemí / foto: M. Moudrá

Jarní prázdniny v knihovně / foto: B. Pavková

Masopust ve školce: Děti si užívají masek / foto: archiv MŠ

Masopust ve školce: Děti si užívají masek / foto: archiv MŠ

Scapinova šibalství v podání našich ochotníků / foto:  J. Osička


