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Pane starosto, nový rok je v plném proudu, 
já bych se však na úvod ráda zeptala, jak jste 
strávil závěr toho předešlého?

Pracovně klidnější předvánoční období jsem 
využil k vyřizování řady záležitostí, které jsem 
nestíhal řešit v průběhu roku a jsem spokojený, 
protože se mi konečně podařilo dohnat staré 
resty.  

Vánoce a závěrečné dny roku jsem asi jako 
všichni plně věnoval rodině a setkávání se 
s blízkými přáteli, na které mi během roku 
bohužel, nezbývá čas. Bylo to příjemné období. 
I když se mezi svátky také pracovalo, dokončo-
valy se nějaké věci kolem terminálu, byly pro 
mě letošní vánoční svátky velmi pěkné.

Jan Vitula: Setkávání podporuje společného ducha

Zmínil jste setkávání…  Jedno takové pěk-
né se uskutečnilo na ulici Dvořákova, kde 
bydlíte, v předvečer Štědrého dne.

Ano, je to tak. Už po tři roky se zde 23. pro-
since schází celá ulice, uvaří se svařák, každý 
něco přinese a vykládá se o všem možném. Je 
to velmi hezké, protože se potkají lidé – sou-
sedé, kteří se třeba i celý rok nevidí. Setkávání 
začal právě před třemi lety organizovat soused 
Olda Kahoun a dnes už se z toho stala tradi-
ce. Scházíme se jednou v létě a podruhé prá-
vě před Vánocemi. Přiznám se, že to první si 
budu dlouho pamatovat, horké víno a punč 
totiž chutnaly výborně….

Slyšel jsem, že s touto aktivitou snad zača-
li obyvatelé ulice Alšova, dnes už se scházejí 
i sousedé z dalších ulic. Musím říci, že jsem 
tomu rád, protože většinou se navštěvujete 
s lidmi, které máte za přátele, známé, ale když 

Milena Moudrá
redaktorka

se dá dohromady ulice, tak se potkají lidé, kteří 
se běžně jen pozdraví. To mi připadá opravdu 
velmi milé.

Máte z tohoto pocit, že se nálada lidí ve 
městě mění?

Já myslím, že je to v Židlochovicích dlou-
hodobě pozorovatelný posun. Důkazem je 
rozrůstající se počet spolků, které svými aktivi-
tami pokrývají stále více oblastí. Dnešní doba 
je opravdu velmi uspěchaná a uhoněná, lidé 
nemají na nic čas. Je fajn, a já to vnímám velmi 
pozitivně, když se najdou lidé ochotni se věno-
vat nějaké činnosti ve svém volném čase zadar-
mo a dobrovolně a dělají to navíc ještě i  s nad-
šením, které strhne další lidi. To je myslím 
v Židlochovicích taková věc, která se opravdu 

První sníh
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daří. A když je to ještě doplněno sousedským 
setkáváním, tak bych řekl, že to i velmi dobře 
podporuje společného ducha, protože lidé se 
mají potkávat.

Velkou pozornost věnujete také pravidel-
ným pracovním schůzkám s občany při roz-
hovorech o dění ve městě.  Na co se obyvatelé 
při šálku čaje nejvíce ptají?

Lidé se velmi aktivně zajímají o investice 
připravované městem, mají spoustu námětů 
a hodně se ptají na věci související s doprovod-
nými jevy kolem staveb, neboť ty se jich větši-
nou různými omezeními dotýkají. Dost často 
se ptají na věci související s chodem města, 
jednu dobu středobodem debat bylo odpadové 
téma.  Kromě osobních rozhovorů s občany ale 
také běžně využívám komunikačních kanálů 
facebooku, kam lidé píší různé komentáře. Pro-
bíhají tam velmi živé debaty a i přes to, že jsou 
někdy ostřejší, vnímám to pozitivně. Dostává se 
mi rychlé zpětné vazby k tomu, co se děje. 

Ke stejnému účelu – dostat zpětnou vaz-

bu, slouží i schůzky u šálku čaje. Protože lidé 
z přirozené nechuti poslouchat různé forma-
lity nechodí na zastupitelstva, jsou tato setká-
ní možností, kde jim dát prostor k otázkám 
i námětům. Myslím, že je to oboustranně pro-
spěšné.  

Obyvatelům nasloucháte, ale mohou oni 
sami svými náměty i ovlivnit záměry vedení 
města?

Rozhodně ano.
Jedením z takových byl námět jednoho 

z občanů k řešení situace provozu náměstí 
a křižovatky. Zatímco my jsme se dlouhodobě 
zabývali výhradně myšlenkou zřízení kruhové 
křižovatky, která však díky vyosení neodpoví-
dala potřebám průjezdu autobusů a kamionů 
na most a myšlence zprůchodnit křižovatku 
pomocí semaforů, přišel námět náměstí zjed-
nosměrnit. Dnes nám to po mnoha kontrol-

ních přeměřeních vychází jako nejlepší varian-
ta. Tento námět zcela výrazně změnil uvažovaní 
města o budoucích investicích.

 Další dobrou věcí, která vzešla od občanů, 
byl výkup sběrných surovin, s kterým původ-
ní projekt stavby terminálu nepočítal. Získaná 
plocha umožnila zřízení pozemního parkoviště 
téměř s osmdesáti místy. Akce je dnes již úspěš-
ně zrealizována.

…A od Vánoc jsme se dostali až k momen-
tálně realizovaným stavbám. Toto téma bych 
si dovolila rozvinout v našem dalším povídá-
ní.

Velmi rád.  
Využívám ještě příležitosti a vám všem, oby-

vatelům Židlochovic, přeji krásný rok 2019 
s celou řadou příjemných zážitků a inspirativ-
ních setkání. Já osobně se těším na další setká-
vání s vámi. 

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 30. ledna od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Jak se tvoří cena vodného a stočného

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Cena vodného musí dle zákona odpovídat 
nákladům na výrobu a distribuci pitné vody. 
Stejně tak podle zákona musí cena stočného 
odpovídat nákladům na čištění odpadních 
vod. Zde jsou zahrnuty také náklady na 
obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Do roku 1990 byla cena vodného a stoč-
ného dotována státem, byla spíše symbolická 
a po desetiletí zůstával na stejné úrovni. Od 
roku 1994 stát s dotováním přestal. Poplatky 
na vodné a stočné dnes představují zhruba 
2 % z výdajů na bydlení a energie. 

Současná legislativa neumožňuje provozo-

vateli nastavovat cenu vodného a stočného 
podle tržních mechanismů. Cena musí být 
složena z oprávněných nákladů.  Těmi jsou 
náklady na provozování vodovodů a kana-
lizací, přiměřený zisk (ten je vždy plánovaný 
a pro rok 2019 činí 4 %), oprava a údržba, 
energie, chemikálie, mzdy zaměstnanců či 
poplatky za vypouštění odpadních vod. Dále 
sem patří nákup surové vody z povrcho-
vých nebo podzemních zdrojů. Důležitou 
položku tvoří nájemné infrastruktury. To 
připadá městům a je určeno pro její obnovu. 
Ke konečné ceně je ještě připočítáno 15 % 
DPH. 

Židlochovice jsou součástí svazku obcí 
VAK Židlochovicko, který je vlastníkem 
infrastruktury a který pro město zajišťuje 

zásobování pitnou vodou, odvádění a čiš-
tění odpadních vod, rozvoj vodohospodá-
renských soustav a kanalizací. Tyto činnosti 
vykonává pro všechny obce, které jsou ve 
svazku sdružené. Kromě Židlochovic to 
jsou: Žabčice, Vojkovice, Hrušovany u Brna, 
Přísnotice, Unkovice a Blučina. Od svého 
založení VAK Židlochovicko spolupracuje 
s Vodárenskou akciovou společností. VAS 
a.s., divize Brno veškerý majetek svazku 
VAK Židlochovicko provozuje. 

V tabulce předkládáme pro zajímavost 
srovnání cen v letech 2018 a 2019 v jednot-
livých svazcích. Druhý a třetí sloupec obsa-
huje součet vodného a stočného. Od pátého 
sloupce jsou ceny rozděleny zvlášť na vodné 
a stočné. Index značí procentní nárůst. 

zdroj Vodárenská a.s.

Tabulka č. 1 –Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s., v letech 2018 a 2019 – významné Svazky

Svazek
V + S cena v Kč/m3(vč. DPH) Vodné cena v Kč/m3(vč. DPH) Stočné cena v Kč/m3(vč. DPH)

2018 2019 index 2018 2019 index 2018 2019 index
Blansko 96,81 99,85 3,1 % 48,15 49,65 3,1 % 48,66 50,20 3,2 %
Ivančice 95,10 99,89 5 % 45,79 48,09 5 % 49,31 51,80 5 %
Šlapanicko 95,57 100,30 4,9 % 47,61 49,98 5 % 47,96 50,32 4,9 %
Tišnovsko 92,74 99,98 7,8 % 43,11 46,35 7,5 % 49,63 53,61 8 %
Židlochovicko 90,92 94,67 4,1% 48,29 48,69 0,8% 42,63 45,98 7,9 %
Jihlava 94,85 94,85 0 % 56,44 56,44 0 % 38,41 38,41 0%
Třebíč 90,69 94,58 4,3 % 50,38 53,64 6,5 % 40,31 40,94 1,6 %
Znojmo 88,58 93,22 5,2 % 48,33 51,04 5,6 % 40,25 42,18 4,8 %
Žďár n./Sáz. 94,90 99,20 4,5 % 54,50 58,00 6,4 % 40,40 41,20 2 %
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 3. prosince 2018
výběr z usnesení   

ZM schvaluje:
zřízení organizační složky města „Kou-
paliště Židlochovice“ a její zřizovací lis-
tinu.

ZM určilo:
jako zastupitele, který bude spolupraco-
vat s pořizovatelem změny č. I územní-
ho plánu Židlochovice  dle stavebního 
zákona na vyhodnocení výsledků pro-
jednání, starostu Ing. Jana Vitulu.

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku města Žid-
lochovice č. 2/2018, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška města Žid-
lochovice č. 6/2015, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
v Židlochovicích.

ZM schvaluje:
zástupce města do subjektů, kde je měs-
to členem:

Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula,
Cyklistická stezka Brno-Vídeň – Ing. Bro-
nislav Svoboda,
VAK Židlochovicko – Mgr. Tomáš Šenkyřík,
Česká asociace pečovatelské služby – 
Mgr. Lenka Brázdová,
Sdružení obcí a měst jižní Moravy – 
Ing. Bronislav Svoboda,
Svaz měst a obcí České republiky – 
Mgr. Tomáš Šenkyřík,
KTS Ekologie, s.r.o.– Ing. Jan Vitula.

ZM schvaluje:
plán řádných zasedání Zastupitelstva 
města Židlochovice, přičemž tyto ter-
míny mohou být operativně změněny:

3. 23. 01. 2019
4. 27. 02. 2019
5. 03. 04. 2019
6. 15. 05. 2019
7. 19. 06. 2019
8. 04. 09. 2019
9. 09. 10. 2019
10.  13. 11. 2019
11.  18. 12. 2019

ZM zřizuje:
finanční výbor a Kontrolní výbor.

ZM volí:
Oldřicha Kahouna, předsedou Finanč-
ního výboru.











–

–

–

–

–

–

–

–

–





JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

ZM volí:
Libora Kafku, předsedou Kontrolního 
výboru.

ZM volí:
Ing. Radmilu Kafkovou, tajemníkem 
Finančního výboru a Mgr. et Mgr. Mar-
tina Hladkého, PhD., Vlastimila Helmu, 
Marcelu Teinerovou, členy Finančního 
výboru.

ZM volí:
Ilonu Kahounovou, tajemníkem Kont-
rolního výboru a Růženu Strašákovou, 
Ing. Pavla Grygara, Květoslavu Vašíčko-
vou, Ing. Víta Betáše, členy Kontrolního 
výboru.

ZM schvaluje:
rozpočet pro r. 2019 v rozsahu para-
grafového znění (závazné ukazatele) 
a schvaluje střednědobý výhled pro 
roky 2019–2023.

ZM schvaluje:
závazné ukazatele – příspěvky nezis-
kovým organizacím v celkové výši 
1 700 000 Kč, 370 000 Kč na opravy 
fasád a 200 tis. Kč na spolufinancování 
sociálních služeb. 

a) svěřuje RM 
provádění  rozpočtových  opatření  v roce 
2019 v plném rozsahu dle ust. § 16 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů,

ZM schvaluje:
Akční plán sociálních služeb na rok 
2019. 

RM 7. prosince 2018
výběr z usnesení  

RM rozhodla:
uzavřít dodatek smlouvy o dílo na stav-
bu „Židlochovice – přestupní terminál 
IDS, nekolejová část" s firmou Hochtief 
a.s. o posunutí termínu dokončení stav-
by do 31. 3. 2019, s dílčím termínem 
dokončení všech objektů do 31. 1. 2019, 
s výjimkou objektů v části A: Oplocení 
Robertovy vily a Zahradních úprav.

RM schválila:
návrh na zahájení výběru dodavatele 
stavby Denní stacionář Židlochovice 
a podporované byty. 

RM schválila:
nabídku advokátní kanceláře Fiala, 
Tejkal a partneři, s.r.o. na Administra-
ci veřejné zakázky na stavbu denního 
stacionáře a sociálního bydlení na ulici 
Palackého v Židlochovicích a ukládá 
uzavřít smlouvu dle této nabídky. 



















RM schvaluje:
návrh na zahájení zadávacího říze-
ní Správce stavby/TDI (dle WHITE 
BOOK FIDIC).

RM rozhodla:
objednat dostavbu dešťové kanalizace 
pro odvodnění komunikace Topolo-
vá dle projektu Ing. Vladislava Kališe 
u společnosti LAC s.r.o., v hodnotě 
192 000,- Kč bez DPH. 

RM rozhodla:
vyhlásit záměr výpůjčky pozemku p. č. 
2417/17 o výměře 6 339 m2 v k. ú. Žid-
lochovice. Jedná se o pozemek v trati 
Revolníky. 

RM vydává:
Nařízení města Židlochovice č. 3/2018 
o placeném stání motorových vozidel 
na místních komunikacích ve vymeze-
ných oblastech města Židlochovice.

RM schvaluje:
přijetí dotace 200 000,- Kč, která se 
poskytuje na zajištění pečovatelské 
služby občanům města Modřice v roce 
2018.  

RM zřizuje:
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona o obcích: 

Komisi technickou,  
Komisi sociální a zdravotní, 
Komisi životního prostředí, 
Komisi pro občanské záležitosti, 
Komisi mediální, 
Komisi sportu a mládeže. 

Komise jsou zřízeny pro volební období 
2018–2022. Viz tabulka č. 1 – Nově zvolené 
komise, strana 4.

RM 19. prosince 2018
výběr z usnesení

RM rozhodla:
uzavřít dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě 
o dílo na zhotovení studie sportovního 
centra, se společností SENAA architekti, 
s.r.o., Merhautova 950/72, 613 00 Brno, 
IČO: 04024176, týkající se prodloužení 
doby předání díla, a to do 28. 2. 2019. 

RM rozhodla:
vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakáz-
ku Sociální bydlení Židlochovice II. etapa, 
2. vyhlášení na stavební práce – obytné 
kontejnery pro sociální účely.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele 
Sociální bydlení Židlochovice – I. ETAPA 
a ukládá realizovat výběrové řízení.













–

–

–

–

–

–
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RM rozhodla:
vznést připomínku k návrhu ÚPD Unko-
vice: doplnit do návrhu text: „Při výstavbě 
a terénních úpravách v záplavovém území 
bude vždy prokázáno, že se nezhorší odto-
kové poměry tak, aby byla ohrožena proti-
povodňová ochrana města Židlochovice“.



RM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu 
r. 2018.

RM schvaluje:
hodnotící komisi pro posuzování žádostí 
o poskytování úvěrů z Městského fondu 
rozvoje bydlení ve složení: Radmila Kaf-





ková, Jaroslav Goš, Jiří Hrazdíra, Iva Bru-
teničová.

RM bere na vědomí:
rekonstrukci provozního střediska Vodá-
renské společnosti, a. s. v Židlochovicích 
dle předložené studie a koordinačního 
výkresu.



Komise sociální a zdravotní Komise technické Komise pro občanské záležitosti
Předseda: Mgr. Lenka Brázdová Předseda: Ing. Dominik Adler Předseda: Mgr. Radmila Jurisová

Místopředseda: Dana Mašová Místopředseda: Ing. Dana Wendscheová, 
Ph.D.

Tajemník: Ing. Radmila Kafková

Tajemník: Mgr. Iva Tycová Tajemník: Ing. Kateřina Cmarková Členové: Mgr. Lenka Brázdová

Členové: Ing. Jana Svobodová Členové: Ing. Vít Betáš                   Mgr. Lenka Brázdová, DiS.

                  Renata Heinrichová                   Ing. Petr Betáš                   Eva Bílková

                  Jana Kacetlová                   Jaromír Goš                   Marie Tichá

                  Mgr. Radmila Jurisová                   Miroslav Klvaň                   Marie Štyglicová

                  Ivana Teinerová                   Ing. Pavel Grygar                   Ivana Palášková

                  Marie  Vaculková                   Ing. Petr Maša                   Dana Mašová

                  Ing. Radmila Kafková Komise mediální Komise sportu a mládeže

Komise životního prostředí Předseda: Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. Předseda: Ing. Jana Bělohlávková

Předseda: Ing. Jiří Zapadlo Místopředseda: Martin Janíček Místopředseda: Mgr. Tomáš Dratva

Místopředseda: Mgr. Miroslava Šenkyříková Tajemník: Ing. Renata Nováková Tajemník: Gabriela Motlíčková

Tajemník: Ing. Martin Dratva Členové:  Lenka Betášová Členové: Ing. Josef Kratochvíl

Členové: Mgr. David Kopeček                    Mgr. Ivana Kejřová                   Ing. Zdeňek Juris

                  Radek Zatočil                    Jan Tesař                   Martina Kučerová

                   Bc. Vít Funk                   Vladimír Hanek

                   Ing. Jana Musilová
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Školní jídelna z devadesátých let se dočká rekonstrukce

Jak mnozí z vás zaregistrovali, od počátku 
letošního školního roku je provozovatelem 
školní jídelny základní škola. Již v okamžiku 
přebírání od původního provozovatele jsme 
naráželi na celou řadu technických problé-
mů. Většina z nich byla způsobena velkou 
zanedbaností budovy, která byla postave-
na na počátku devadesátých let minulého 
století. O tomto stavu již víme několik let, 
odhadované náklady rekonstrukce (cca 
40 milionů korun) však byly zcela mimo 
finanční možnosti našeho města. Spojili 
jsme proto tento záměr s připravovanou 
výstavbou pavilonu přírodních a technic-
kých věd a díky tomu se nám podařilo získat 
dotaci na obě akce. Z potřebných 100 mili-
onů korun by měl 60 milionů hradit stát. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

O zbývající částku se podělíme s okolními 
obcemi, kde klíčem k určení výše příspěvku 
bude počet dojíždějících žáků. Celá rekon-
strukce jídelny a výstavba nových pavilonů 
by nás (Židlochovice) z vlastních prostřed-
ků měla přijít na zhruba 20 milionů Kč. 

Hotová by podle harmonogramu měla být 
nejpozději v létě 2020 a rád bych, aby nový 
provoz základní škola využila k zapojení do 
projektu „Skutečně zdravá škola“, který se 
zaměřuje na vaření kvalitních jídel z místně 
dostupných surovin.

Tabulka č. 1 – Nově zvolené komise

Interiér jídelny postavené v devadesátých letech minulého století / foto: M. Moudrá 
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Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Město snižuje poplatek za odpady: 
občané zapojení do Systému separovaného sběru budou platit méně

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, 
kteří svědomitě třídí a jen díky nim jsme 
dosáhli vynikajících výsledků v oblasti třídě-
ní. Jistě Vás potěšíme zprávou, že snižujeme 
poplatek za odpady. 

Pro ty, kteří třídit nechtějí, zůstává popla-
tek ve výši 650 Kč na osobu. 

Zapojit se mohou obyvatelé rodinných 
i bytových domů. Je nutné vypsat a odevzdat 
registrační formulář, uvést jména osob, kte-
ré do daných nádob budou odpady třídit. 
Tyto osoby pak dostanou úlevu na místním 
poplatku ve výši 200 Kč. Pro započítání úle-
vy na poplatku je nutné vzít si nádoby mini-
málně na dva druhy separovaného odpadu 
(plast, papír, bioodpad). Pokud bude chtít 
domácnost pouze jednu nádobu na třídění, 
úleva jim nebude přiznána. Obyvatelé byto-
vých domu mají k dispozici vybudovaná 
hnízda v blízkosti svých domů. 

Registrační formulář je možné si vyzved-
nout na podatelně MěÚ nebo na stránkách 
www.zidlochovice.cz (v sekci město Židlo-
chovice, odpady a odpadové hospodářství). 
Vyplněnou registraci je možné odevzdat na 
podatelně MěÚ nebo odeslat e-mailem na 
adresu gabriela.krocilova@zidlochovice.cz.

Co se s odpadem děje dál
Často se nás občané ptají, zda má třídění 

smysl a jestli se vše nevozí na jednu hroma-

du na skládku. Proto přikládáme popis, co 
se děje s odpady ze Židlochovic.

Odpady, které občané vhodili do barev-
ných kontejnerů, se dále zpracovávají na tzv. 
dotřiďovacích linkách. Zde se třídí pro další 
zpracování dle jednotlivých druhů a záro-
veň se z nich odstraňují nežádoucí příměsi 
a nečistoty.

Zpracování  papíru
Papír je velmi dobře recyklovatelná surovi-

na. Proč tedy ničit lesy, abychom získali suro-
vinu na výrobu papíru, když můžeme zužit-
kovat již vyrobený nepotřebný papír? Pokud 
vezmeme v úvahu technologie zpracování 
dřeva a starého vytříděného papíru, zjistíme, 
že zpracování starého vytříděného papíru je 
ekologičtější než výroba papíru ze surového 
dřeva. Použitím jedné tuny sběrového papí-
ru se totiž ušetří asi 17 stromů v lese a kromě 
toho se uspoří až 50 % energie a 40 % vody, 
která se pak musí složitě čistit.

Odpady odevzdané do modrého kontejne-
ru jsou tvořeny mnoha různými druhy papí-
rů a každý z nich se jinak zpracovává. Proto se 
sběrový papír na lince roztřídí na jednotlivé 
druhy a pracovníci sběrny z něj též vyberou 
případné nečistoty. Od nás se papír odváží 
dále do firem Austria recycling, Remat s.r.o., 
Stavosur spol. s.r.o., Kontest spol. s.r.o. Takto 
upravený papír se lisuje do balíků a odváží ke 
zpracování do papírny.

A ptáte se, proč do papíru nedávat rulič-
ky od toaletního papíru nebo proložky od 
vajec? Tyto výrobky se dají nazvat posledním 
stádiem života papíru. Již ho nelze znovu 
recyklovat, a proto nepatří do modrých kon-
tejnerů. Jejich místo je v hnědých nádobách 
na bioodpad odkud zamíří do kompostu.

 
Zpracování plastů

Plastové věci, které odložíte do žluté-
ho kontejneru, se od sebe liší chemickým 
složením, tvarem i barvou. Proto se dotřiďu-

jí podle jednotlivých druhů na dotřiďovací 
lince. Společnost KTS ekologie využívá svoji 
ruční linku. Vytříděné plasty jsou nadrceny 
na malé kousky, vyprány a pomocí sedimen-
tace a odstředivek rozděleny na jednotlivé 
druhy dle složení. Rozemletý materiál je gra-
nulován a obchodován jako druhotná suro-
vina, ze které jsou vyráběny nové výrobky.  
S ostatními plasty, které odkládáte do žlutého 
kontejneru (kelímky od jogurtu, fólie, sáčky), 
se pak můžete setkat například kolem dál-
nic, kde z nich byly vyrobeny protihlukové 
stěny, nebo na dětském hřišti, ať už ve formě 
skluzavky, po které se právě klouže Vaše dítě 
nebo lavičky, která stojí nedaleko. 

Vzhledem ke skutečnostem, že plastů je 
opravdu velké množství, je část odvážena  
na dotřiďovací linku společnosti SAKO a.s., 
kde jsou vytříděny PET lahve, polypropylen 
a podobně. Tvrdší plasty, které lze dále pro-
dat. Výmět, u kterého se nevyplatí recyklace, 
je energeticky využit k vytápění domácností. 
Další firmy, kam se vozí naše plasty, jsou Sta-
vosur s.r.o., BRNOMETAL s.r.o.

Bioodpad
Co se děje s bioodpadem ze Židlochovic? 

Zeleň od občanů a z města se zpracovává na 
místní kompostárně Topolová 908, z kapacit-
ních důvodů je bioodpad z hnědých popelnic 
jen částečně svážen na naši kompostárnu. 
Převážná většina je odvezena na kompostár-
nu společnosti KTS  ekologie s.r.o. do Vever-
ských Knínic. Tato společnost v současnosti 
buduje novou kompostárnu v Měníně, tudíž 
se podstatně sníží vzdálenost odvozu biood-
padu. 

Zelená hmota a zahradní odpad se zpra-
covávají v kompostárnách na certifikovaný 
kompost, ten lze využít jako organické hno-
jivo. Takto vyrobený kompost musí splňovat 
přísné rozbory na limity nežádoucích látek, 
tudíž odběratel nemusí mít obavy, zda kom-
post vyrobený z odpadu není závadný.

Kolik budeme letos platit za odpad a za domácí mazlíčky

Poplatek za svoz odpadu
Splatnost do 31. března 2019 nebo čtvrtletně – SIPO.

Sazba 650 Kč/osoba/rok.
Sleva 200 Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu.

Povinnost uhradit poplatek mají: fyzické osoby s trvalým 
pobytem v obci, cizinci s povoleným trvalým pobytem nebo pře-
chodným pobytem nad 90 dní a vlastníci bytu nebo rodinného 
domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.

Osvobození jsou poplatníci, kteří nepobývají min. 8 měsíců na 
území města. Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik 
poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dní.

Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník 
(dítě), který v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má mini-
málně dva sourozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné 
domácnosti.

•
•

K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a o osvo-
bození si požádat každý rok znovu.

Poplatek za psa
Splatnost do 31. března 2019.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu:

200 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě.
150 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům.

V ostatních případech: 650 Kč, pokud je pes chován v bytovém 
domě.

450 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům.
Upozorňujeme na povinnost čipování psů.

•
•

•

Občané zapojení do Systému sepa-
rovaného sběru odpadu města Židlo-
chovice budou nově platit 450 Kč na 
osobu, což činní úlevu na místním 
poplatku za odpady ve výši 200 Kč. 
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Milan Šebek
Městská policie

Při zabezpečování místních záležitos-
tí veřejného pořádku přijali strážníci 
478 oznámení od občanů města a okol-
ních obcí. 

V okolních obcích a ve městě Židlochovi-
ce strážníci MP zabezpečují provoz kame-
rových systémů, které využívají jak pro svo-
ji potřebu, tak pro potřebu PČR. Městská 
policie také zabezpečuje provoz tísňových 
tlačítek pro seniory a pult centrální ochra-
ny, na který jsou napojeny objekty v majet-
ku města a obcí. Pro větší bezpečí na silni-
cích ve městě provozuje MP zařízení pro 
měření rychlosti.

MP úzce spolupracuje s vedením města 
Židlochovice s PČR, HSZS a starosty obcí.

Nedílnou součástí práce MP je spoluprá-
ce s kynology, kteří se starají o odchycené 
psy v odchytových kotcích v areálu kynolo-
gického klubu a pomáhají nám i při hledání 
náhradních majitelů. 

V loňském roce MP odchytila ve městě 
a okolních obcích 55 psů. Většina z nich se 
vrátila ke svým majitelům. Sedmi pejskům 
jsme našli náhradní domov a čtyři pej-
sky jsme museli bohužel předat do útulku 
v Bulharech, protože přes veškerou snahu se 
nám nepodařilo najít nikoho, kdo by se o ně 

Činnost městské policie je různorodá: 
zachraňují životy a řeší i partnerské vztahy

postaral. Strážníci se také museli vyrovnat s 
větším počtem oznámení o rušení nočního 
klidu na nám. Míru, který přinesl nově sta-
novený zákaz kouření ve vnitřních prosto-
rách restaurací.

Činnost strážníků je opravdu různorodá 
a mnohdy je až s podivem, jaké podněty 
a oznámení musí strážníci řešit. Zde je 
jen malý výčet z činnosti strážníků v loň-
ském roce:

výjezd k osobě, která se topila v řece 
Svratce díky své opilosti, strážníci ve 
spolupráci s občanem města osobu 
z  řeky vytáhli,
řešili osobu, která tropila výtržnost 
v jednom z bytových domů ve městě,
pátrali a nalezli osobu, která chtěla své 
osobní problémy řešit sebevraždou,
nalezli osobu, která nešťastně spadla 
při opravě domu ze střechy,
po upozornění od občanů otevřeli 
strážníci byt, kde upadla starší osoba, 
která se nemohla sama zvednout,
všechny tyto osoby předali strážníci 
do lékařské péče,
přivolat lékaře RZP museli také k dese-
ti osobám, které si díky své opilosti 
způsobily úraz, nebo nebyly schopny 
pohybu a komunikace,
strážníci také posbírali a zlikvidovali 
devět použitých injekčních stříkaček 

















nalezených na veřejných prostran-
stvích ve městě,
strážníci vyřešili nebo předali k další-
mu šetření PČR nebo správním orgá-
nům případy osob, které rozbily kera-
mické koše před zámkem, pokusily se 
podpálit stánek u obchodního centra, 
ukrást jízdní kolo, odešly z restaura-
ce nebo odjely z čerpací stanice bez 
placení, odcizily meruňky, poničily 
hrobové výzdoby na místním hřbito-
vě, posprejovali mobiliář města nebo 
naházely do řeky truhlíky s výzdobou 
na mostě, 
omezili na osobní svobodě osobu, 
která se vloupala do chaty na Výho-
ně nebo cizince, který se po krádeži 
v obchodě dal na útěk,
odvezli tři osoby, kterým se uděla-
lo v letním parnu nevolno do místa 
jejich bydliště,
parné dny měly také nepříznivý vliv 
na několik osob, které se nevhodně 
chovaly v obchodech nebo se napada-
ly v místě bydliště a přivolaní strážníci 
je museli uklidňovat,
strážníci také řešili zajímavý případ 
seznámení muže a ženy přes internet, 
zamilovaná dvojice se rozhodla, že 
budou žít společně, ale když muž přijel 
k ženě, ta si vše rozmyslela a zhrzený 
muž na ni přivolal strážníky MP.











Povede kolem řeky vycházková trasa?

Ing. Jan Vitula
starosta města

Trochu stranou připravovaných a rea-
lizovaných velkých investic stojí jed-
na drobná, ale zajímavá akce. Jedná se 
o vycházkovou trasu kolem řeky Svratky. 

O možnosti zřízení této cesty již del-
ší dobu diskutujeme s povodím Moravy. 
Akce je zařazena do připravované revitali-
zace toku a měla by vést od vtoku Farské-
ho potoka až na soutok s řekou Litavou. 
Přestože jsou jednání s Povodím poměrně 
náročná, doufáme, že by celá akce mohla 
být do dvou let hotová. Ideálním výsledkem 
bude stav, kdy řeka je přirozenou součástí 
života města. Investici by mělo realizovat 
Povodí a město by se následně o vytvořený 
prostor staralo. 

Pokud vše dobře dopadne, mohla by 
následovat i úprava pozemku mezi hlavní 
silnicí a řekou od benzinky směrem k Žid-
lochovicím. To vytvoří souvislý pás zeleně 
pro pěší a cyklisty mezi Vojkovicemi a Žid-
lochovicemi, který nenásilným způsobem 
obě obce propojí. Pravý břeh řeky se v budoucnu promění ve vycházkovou trasu / foto: M. Moudrá
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Děti pomáhají dětem

Právě prodejem našich výrobků na jarmar-
ku jsme dokázali získat částku 33 705 Kč, tu 
pak škola darovala nadaci Dětský smích, kte-
rá částku zaokrouhlila na celých 40 000 Kč. 
Tato částka byla předána Jakubovi Smejkalo-
vi z Vojkovic, který v minulosti utrpěl těžký 
úraz a peníze tak využije na rehabilitace 
a lázeňské pobyty.

Předání proběhlo 13. prosince  u vánoč-
ního stromu u nás ve škole. Zúčastnila se 
Kubova rodina, zástupci nadace Dětský 
smích, vedení Základní školy Židlochovice 
i někteří ze žáků 2. stupně. Ti k získání peněz 
velmi přispěli, neboť prodávali na jarmarku 
a pomohli s jeho organizací. Rodina s nadše-
ním děkovala a Kuba šťastně převzal peníze, 
které mu pomohou. Nakonec jsme se spo-
lečně vyfotili.

Atmosféra předání byla velmi příjemná 
a Vánoce jsme začali s milým pocitem, že 
jsme mohli někomu pomoci.

Anna Vrbská, Eliška Teinerová 
žákyně 8. D

V prostorách Základní školy Židlochovice se 11. prosince uskutečnil tradiční Vánoční jarmark s kavárničkou, na kterém se daly zakoupit 
různé výrobky zhotovené žáky školy. 

Společné foto při předávání finančního daru / foto: archiv školy

Vánoce v mateřské škole

Koťata: Děti si zhotovily originální vánoční stromeček. / foto: archiv školy Štěňátka: I my už známe  příběh o narození Ježíška / foto: archiv školy

Koťata: Malí dárečkové pod vánočním stromečkem / foto: archiv školy Rybička: Ve vánočních pohádkách nikdy nechybí čertíci / foto: archiv školy
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Základní škola dává vědě zelenou: 
Na návštěvě ve vědeckém centru Bioskop

S žáky 8. C jsme se rozhodli vyzkoušet 
jeden z kurzů, který nás zaujal svým tajem-
ným názvem – DNA detektivové. „Proč jsou 
si rodiče a jejich děti navzájem podobné? Co 
za tím stojí? A funguje to stejně u člověka 
i cibule?“ Odpovědi na tyto otázky jsme spo-
lečným úsilím nalezli!

Žáci se seznámili se základními principy 
genetiky, co je to DNA, jakým způsobem 
dokáže kódovat veškeré informace a vytvá-
řet vše živé. Žáci diskutovali a plnili úkoly, 
které je přivedly na správnou stopu.

V moderní laboratoři si pod vedením 
dvou lektorek prakticky vyzkoušeli extrakci 
DNA ze vzorku cibule. S úkolem si velmi 
dobře poradili. Uplatnili svoje vědomosti, 
nově nabyté znalosti a dovednosti z jejich 
laboratorních prací z hodin přírodopisu 
a chemie. Pochvala žáků za jejich pracovi-
tost, zájem a skupinovou práci od lektorek 
byla namístě.

Bioskop napomohl žákům vidět věci 
nověji a vnímat je pod jiným úhlem pohle-

Mgr. Lenka Hanáková, Mgr. Veronika 
Koschová
učitelky přírodopisu

du. Na další zajímavá témata ke zkoumání 
a objevování se opět všichni těšíme.

Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity – Bioskop, umístěné v Univerzitním Kampusu v Brně, nadchne každého se zájmem 
o přírodní vědy. Zájemcům poskytuje nabídku kurzů a vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy.

V laboratoři Bioskopu z nás byli opravdoví vědci / foto: archiv školy

Celostátní dějepisná soutěž v Chebu opět se zástupci  židlochovického gymnázia

Ve dnech 21.–22. listopadu proběhlo 
v Chebu celostátní kolo Dějepisné soutěže 
gymnázií, které se zúčastnili Jan Procház-
ka z Holasic a Jan Procházka ze Syrovic 
z oktávy a Jakub Řehoř ze sexty. Tématem 
letošního ročníku bylo období let 1968–
1977 v Československu. Účastnilo se ho 
75 skupin z celé České republiky a ze Slo-
venska.

Akce byla nejen soutěží, ale i velkou spole-
čenskou akcí, které byli přítomni přední češ-
tí a slovenští historici, například prof. PhDr. 
Petr Čornej, DrSc., prof. PhDr. Roman 
Holec, DrSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka,  
CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, PhDr. 
Richard Pavlovič, PhD., PhDr. Jiří Plachý, 
Ph.D., PhDr. Petr Blažek, Ph.D. Oni také 
společně s organizátory připravovali otázky 
náročných testů.

Trojice z našeho gymnázia si nevedla špat-
ně, umístila se na 24. místě. Děkujeme za 
pěknou reprezentaci školy.

Na tak velkou akci, jako je Dějepisná sou-

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Na soutěži v Chebu / foto: archiv školy

těž gymnázií, potřebují organizátoři značnou 
finanční podporu. Děkujeme za sponzorský 

dar městu Židlochovice.    
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Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Deváťáci v CEITECu Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Ohnivé pouto, 
RILEY – Olivovník, BROWN 
– Podraz, JACOBS – Panský 
dům a jeho dědictví, MOYES 
– Sama sebou

Společenské romány
BOLDIZAR – Ošklivec, 
MURAKAMI – Komturova 
smrt, JENOFF – Světla zimní 
noci

Psychologické romány
WATT – Jediná maličkost, 
SANDREL – Pokoj zázraků, 
DELANEY – Věř mi, FER-
RANTE – Tíživá láska

Historické romány
WHITTON – Sidonie Česká, 
GREEN – Dvakrát královnou, 
JINDRA – Válka královen, 
VAŇKOVÁ – Trůn patří 
rytířům

Romány českých a sloven-
ských autorů
KUBÁTOVÁ – Osud tan-
čil charleston, WHITTON 
– Agentka, CHALUPOVÁ 
– Liščí tanec, PONCAROVÁ 
– Podbrdské ženy, VÁŇOVÁ 
– Holčičky

Detektivní romány a thrillery
WEAVER – Ztracený, 
RICKSTAD – Jména mrtvých 
dívek, MCCLURE – Lovec 
myšlenek, BUSSI – Nikdy 
nezapomenu, HORST 
– Zaslepení

Dobrodružné romány
MASELLO – Kříž Roma-
novců, SMITH – Kořist, 
L’AMOUR – V zajetí  zlaté 
řeky

Fantasy a sci-fi romány
ADEYEMI – Děti krve a kostí, 
BOWDEN – Assassin’s Creed 
Origins 1.: Pouštní přísah
a
Životopisy a autobiografie
CZENDLIK – Uchem jehly, 
KOVAŘÍKOVÁ – Tisíc tváří 
Kristiána, KŘÍŽENECKÝ 
– Století Miroslava Horníčka

pokračování na straně 17 >>

Vybraní žáci 9. ročníku se v prosinci zúčastni-
li exkurze do Středoevropského technologického 
institutu Ceitec v kampusu Vysokého učení tech-
nického v Brně. Hlavním cílem centra je výzkum 
a vývoj v rámci širokého spektra témat z oblasti 
leteckého a automobilového průmyslu, energetiky, 
biomateriálů a elektroniky.

Žáci vyslechli přednášku o nanotechnologiích, 
dozvěděli se, co to vlastně je, jak si některé věci 
představit a především, čím jsou pro nás tyto 
nanotechnologie užitečné a kde se s nimi v živo-

tě setkáváme. Žáci zjistili, že Česká republika je 
v oblasti nanotechnologií na světové špičce a město 
Brno je významným vědeckým centrem. Dále se 
nám věnovalo několik mladých vědců, kteří měli 
pro naše žáky připraveny zajímavé pokusy. 

Došlo i na odborné škádlení, kdo je lepší, zda 
fyzik nebo chemik. Nejpřínosnější jsou vědci s šir-
ším záběrem – např. fyzik, který rozumí biologii 
nebo biolog, který rozumí fyzice. Na závěr jsme 
absolvovali prohlídku laboratoří doplněnou pouta-
vým výkladem. 

Žáci odcházeli s pocitem hrdosti na naše vědce 
a já s přáním, aby si i někdo z našich žáků v budouc-
nu k vědě a výzkumu vyšlapal cestičku. 

3 D laser: 
Žáci zhotovili navigační cedule pro lepší orientaci v budo-
vě školy

Tým Základní školy Židlochovice si vybral 
k realizaci projekt navržení a výroby navigačního 
systému pro prostory školy na Tyršově ulici.

V rámci projektu žáci navrhli design navi-
gačních cedulí, které budou usnadňovat žákům 
a návštěvníkům pohyb po rozsáhlých prostorách 
školy. Navržené informační cedule poté členové 
týmu i sami vyrobili za pomocí laserové řezačky 
v prostorách brněnského Fablabu. Cedule jsou 
vyrobeny z topolových překližek, řezané a gra-
vírované laserem a následně lakované na barvu 
konkrétního podlaží. Při počtu více než padesáti 
cedulí se chlapci slušně zapotili, ale výsledek stojí 
za to.

Svůj projekt museli poté členové týmu obhá-
jit a prezentovat před porotou na velkém finále 
v Jihomoravském inovačním centru v Brně. Kro-
mě našich chlapců se soutěže zúčastnily týmy 
sedmi jihomoravských středních škol. V ostré 
konkurenci podstatně starších studentů se naši 
žáci rozhodně neztratili, a dokonce získali prv-
ní místo v soutěži hodnocené studenty a učiteli 
ostatních škol. 

Nejdůležitější jsou však pro nás zkušenos-
ti, které si žáci z projektu odnesli. A také to, že 
vytvořili něco hmatatelného, co po nich na naší 
škole zůstane.

Jakub Janča 
zástupce ředitelky školy

Během letošního podzimu se tým žáků z devátých tříd zúčastnil projektu „Tvoř s 3D tiskem a laserem“. 
Jedná se o jeden z produktů klíčové aktivity Podnikavost projektu KaPoDaV pro žáky v Jihomorav-
ském kraji.

Nové navigační cedule tvořené laserem / foto: archiv školy
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Ing. Petr Válek
Klub turistů

Turisté se se starým rokem rozloučili aktivně

Letošní turistický rok jsme jako tradičně 
zakončili zimním výstupem na Výhon a jak 
se již stalo v posledních letech tradicí za 
téměř jarního počasí. 

Po nedělním obědě jsme se sešli u radnice, 
abychom pak vyrazili přes Malý hájek ke stu-
dánce, která je v tomto období bohužel úpl-
ně suchá a pak již pokračovali k Akátové věži 
na vrcholu Výhonu. Popřáli jsme si mnoho 
příjemných kilometrů v následujícím roce 
a pak sestoupili do klubovny svazu zahrád-
kářů, kde jsme prošli fotografie z letošního 
roku a naplánovali rok příští. Hájkem na vrchol Výhonu / foto: P. Válek

Pochod rakouských čertů přináší nejen propagaci za hranice města, ale 
i upevnění vazeb všech složek záchranného týmu

Ing. Jan Vitula
starosta města

V prosinci jsme v našem městě opět při-
vítali rakouské čerty při již 4. ročníku  jejich 
pochodu městem. Letošní běh byl částeč-
ně jiný než dosud všechny ostatní ročníky. 
Pochodu přihlíželo méně diváků než v roč-
nících předcházejících, kdy návštěvnost 
dosahovala až 15 tisíc a více hostů. V letoš-
ním roce  jsme uvítali necelých deset tisíc 
návštěvníků, snížení počtu akci spíše pro-
spělo. 

V podstatě všichni měli dobrý výhled 
a mohli si tak pochod více užít. I na atmosfé-
ru akce neměl nižší počet návštěvníků vliv. 
Čerti byli opět milí. Ochotně se fotili s náv-
štěvníky a zvýšenou  pozornost věnovali 
i handicapovaným. Z výrazů tváří dětí a při-
hlížejících bylo vidět, jak show všechny baví. 
O celkové spokojenosti svědčí i to, že jsme 
letos, až na jedinou výjimku, neobdrželi žád-
né negativní reakce. 

Mimořádné poděkování patří našim 
hasičům, a to jak jednotce profesionální, 
tak i dobrovolným hasičům ze Židlochovic 
a celého regionu, kteří se, jako každoročně,  
postarali o celkové bezpečnostní a technické  
zabezpečení akce. Další dík patří naší Měst-
ské policii a Policii České republiky, lékařům 
záchranné služby, kteří na akci spolupraco-
vali a Kordisu – organizátorovi IDS za posí-
lení a koordinaci spojů. Rád bych také  podě-
koval zaměstnancům města, bez kterých by 
se akce nedala zorganizovat, a kteří mají na 
jejím průběhu velkou zásluhu. 

A nakonec bych rád zmínil další  přínos 
celé akce, který sice na první pohled pro 
návštěvníky i občany města není příliš vidi-
telný, ale přesto je pro město velmi důležitý. 
Po těch několika letech organizování „čer-

tů“ mohu s naprostou jistotou prohlásit, že 
spolupráce na této akci přispěla k upevnění 
a rozšíření vazeb mezi jednotlivými složka-
mi záchranného systému a města. Komu-
nikace a součinnost mezi městskou policií, 

státní policií a hasiči je z mého pohledu  na 
nesrovnatelně vyšší  úrovni, než byla v době, 
kdy jsme s touto akcí začínali. A i tento atri-
but je kromě propagace města dalším neza-
nedbatelným přínosem pořádání této akce.

Rakouští čerti ochotně zapůjčí k vyzkoušení masku / foto: M. Mžíček

Hasiči před zahájením akce / foto: R. Ivičič
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Předmětem podnikání Jiřího Kleina je 
sestavování nových pomníků, rekonstrukce 
pomníků, renovace obrub, sekání nových 
nápisů a obnova starých nápisů. Doplňkově 
pak dodává žulové vázy, urny a svítilny.

„Veškerá moje řemeslná činnost se točí kolem 
hřbitova“, říká s úsměvem Jiří Klein, profesi-
onální kameník. „K řemeslu mě přivedl otec. 
Jednou mě zavedl do dílny Kameny, výrobního 
družstva v Hrušovanech, kde pracoval. Tady 
jsem se seznámil s kamenem a s prací kame-
níka. Při rozhodování o budoucí profesi jsem 
měl jasno“.  Zvolil kamenickou školu v Lip-
nici nad Sázavou, po dokončení pak v roce 
1985 nastoupil do hrušovanské Kameny. Po 
roce 1989 se jako většina kameníků osamo-
statnil. „Práce bylo pořád hodně, pomáhal mi 
otec a dnes občas pomůže i syn“. Manželka 
vede účetnictví a podílí se na chodu firmy.  

Vlastní provozovnu na opracování kame-
ne Jiří Klein nemá, zakázky přijímá v místě 
bydliště. Pracuje venku. U velkých dodavate-
lů nechá na míru zhotovit veškerý materiál, 
který pak přímo na místě sestaví. „Hlavní 
sezónu mám od března do podzimu, největší 
nápor bývá před svátkem zesnulých. Teď přes 
zimu není možné venku pracovat,  tak alespoň 
přijímám zakázky, které bude možné zhotovit 
dle počasí hned z jara“. 

MINULOST, SOUČASNOST
V minulosti rodiny šetřily nemalé peníze 

a zakládaly dvoj až trojhroby. V současné 
době je tendence pomníky spíše zmenšo-
vat. Lidé stále častěji dávají přednost uložení 
ostatků zesnulého do kolumbárií  (schránky 
pro umístění uren opatřené kamennou des-
kou). Koupí si místa a prací kameníka je jen 
doplnit nápisy. Nové pomníky stavím v men-
ší míře než dřív,  je to způsobeno i díky zvět-
šující se konkurenci.

Začaly se měnit i materiály, kameny se vozí 
z celého světa, je velký výběr a pomníky jsou 
dnes mnohem pestřejší, barevnější. „ Dřív se 

rubriku připravuje
redakce

obruby tvořily z teracového materiálu, vypa-
dalo to jako beton z cementu a drti, teď se z 80 
% přechází na přírodní kámen. Obruby jsou 
z plné žuly, tím pádem jsou na montáž daleko 
těžší. Je to však mnohem hezčí a odolnější vůči 
mechům.“ Mění se nejen materiál, ale díky 
vývoji nových strojů nastal i výrazný posun 
v opracování kamene. Pomníky klasického 
tvaru „lokomotivy“ nahradily různé vlny, 
špice a další originality.

S rozvojem technologií vznikla celá řada 
nových firem, nabízející kamenické práce  
a renovace pomníků. Jsou to spíš montáž-
ní firmy, které se příliš nezabývají finálním 
opracováním kamene a není pravidlem, že 
mezi nimi působí i profesionální kameníci.

„Lidé mě často sledují u práce, když dose-
kávám nový nápis, ptají se, zda bude písmo 
stejné“. Profesionální kameník umí napodo-
bit písmo i z doby před mnoha lety. Jediným 
vodítkem, jak rozpoznat skutečného odbor-
níka, je jeho odvedená práce nebo si předem 
zjistit recenze.

Řemeslný rukopis kameníka Jiřího Kleina 

Služby a obchody ve městě: Jiří Klein, kamenictví

Firma:  Kamenictví Klein Jiří

Adresa:  Masarykova 345, 
 Židlochovice, 66701

Telefon: 602 845 780
 723 365 431
Email: jiri.klein@volny.cz

inzerce

najdeme všude v okolí. Od Brna po Břeclav, 
Mikulov i Znojmo. Je profesionální kameník, 
kuchyňské linky však nevyrábí. Věnuje se 
kompletní renovaci pomníků , pracuje v teré-
nu. Nápisy tvoří přímo na místě, po zakres-
lení diamantovou tužkou vysekává písmena 
dlátkem a kladívkem. Zlacení provádí plát-
kovým zlatem. Při práci potřebuje příznivé 
počasí bez deště a mrazu.

Jiří Klein pracuje permanentně, zvedá tele-
fony i v sobotu a neděli. „Lidé mohou přijít po 
telefonické domluvě.“

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.

Kameník Jiří Klein při práci / foto: soukromý archiv

Informační centrum Židlochovice nabízí nástěnný kalendář hub na rok 2019. 

Obrazová dokumentace nabízí škálu rozličných druhů, které ve městě objevil  

židlochovák Mirek Studený. 

Kalendář poslouží nejen milovníkům mykologie.

Cena kalendáře je 120 Kč.
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Milena Moudrá
redaktorka

Vandal si v zámeckém parku uřízl vánoční stromeček

Vánoční stromky dnes lze zakoupit  
s počátkem adventu. Ceny se pohybují od 
dvou set korun až po tři tisíce, záleží na 
výšce a druhu stromu. Při výběru pak ještě 
určitě rozhoduje kolik  je kdo ochotný nebo 
kolik může do koupi stromu investovat.

Rozhodně  si však vánoční stromeček 
může pořídit každý,  aniž by někde stál 
dlouhé fronty. Přesto se stále i přes různá 
opatření správců lesů objevují případy krá-
deží stromků přímo z lesa.   

Když po Vánocích přišli zaměstnanci 
státních lesů do parku na zimní obhlídku, 
nestačili se divit. Někdo zřejmě potřeboval 
na Vánoce stromek, bylo mu líto si jej kou-
pit, a tak si ho přišel uříznout do zámec-
kého parku. Protože zde nenašel jehličnan 
vhodné velikosti, pokácel asi osm metrů 
vysokou borovici, jejíž vrchol si poté odřízl 
a odnesl domů. Zbytek stromu zůstal ležet 
na zemi.  „S takovýmto bezohledným van-
dalstvím jsme se ještě nesetkali“, uvedl Jan 

Dovrtěl z Lesního závodu Židlochovice. „Na 
některých jehličnanech je vidět, že si někdo 
ustřihne větvičku, ale aby kvůli vánoční-
mu stromku někdo pokácel zdravý vzrostlý 
strom, to se ještě nikdy nestalo. Vrchol stro-

mu stejně po Vánocích skončí u popelnic, ale 
než vyroste v parku nový strom, trvá to mno-
ho let. Je smutné, že jsou mezi námi občané, 
které vůbec takováto věc napadne.“

Jan Šotnar, Jaromír Dratva
Český zahrádkářský svaz

Štěpánská výstava vín místních vinařů

Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Židlochovice uspořádala na 
svátek svatého Štěpána výstavu vín místních 
vinařů. 

Výstava se konala ve spolkové budo-
vě zahrádkářů, kde bylo možné ochutnat 
103 vzorků vín. Výstavu navštívilo 70 milov-
níků dobrého vína. 

Z celkového počtu 103 vzorků bylo 
52 vzorků bílých vín, 8 vzorků růžových a 43 
vzorků červených vín.

Výstava byla především přehlídkou mla-
dých vín, jen 23 vzorků bylo ze starších roč-
níků.

Nejvíce vzorků, 16 dodal Tomáš Bluma-
jer, šesti vzorky přispěli i 3 vinaři z okolních 
obcí.

Jako nejlepší bílé víno byl vyhodnocen 
Sauvignon  Petera Wendsche – 19,1 bodu

Nejlepší růžové víno: Rosé SMČ  Libora 

Otýpky – 19,0 bodu
Nejlepší červené víno: Modrý Portugal  

Tomáše Blumajera – 19,1 bodu

Mladá vína byla převážně velmi dobrá, 
můžeme se jen těšit na naši velkou výstavu 
9. března 2019.

Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu děkuje všem vinařům za poskyt-
nuté vzorky a přeje všem občanům v novém 
roce hodně zdraví a pěstitelských úspěchů.

oznámení

Smutný pohled na kdysi ve zdraví sílící borovici / foto: J. Dovrtěl

Stolní kalendáře města Židlochovice na rok 2019 pro obyvatele města
Vážení občané,

 město Židlochovice pro vás připravilo stolní kalendář na rok 2019.  Kromě plánova-

ných kulturních a sportovních akcí v kalendáři naleznete také termíny svozu odpadu, 

přehledný seznam způsobu třídění a také důležitá telefonní čísla.

Kalendář do domácnosti si můžete zdarma vyzvednout v Informačním centru na ulici 

Masarykova 100 od pondělí do pátku v otevíracích hodinách a na podatelně Městského 

úřadu v Židlochovicích na ulici Nádražní 750.



Od masopustu po svatého Jána s Výhonkem

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

V minulém Zpravodaji jsme vám před-
stavili slavnosti v naší školce od začátku 
školního roku do začátku roku kalendář-
ního. V dnešním pokračování vás prove-
deme masopustním rejem, vyneseme spo-
lečně Moranu a skočíme přes svatojánský 
oheň.

Zima je pro celou přírodu tichým obdo-
bím. Také my si mrazivý klid a ticho rádi 
užijeme, a i když jsme pořád hodně venku, 
naší oblíbenou zimní činností je pelíškování 
v jurtě. Doupátka a hnízdečka z dek, čtení 
knížek, teplo. Naše vnitřní zvířátka mají dost 
prostoru na to, aby si uvědomila, kým jsou. 
A to už se chystáme na masopustní řádění. 
Všechny děti si připravují masku zvířete, 
kterým se chtějí právě stát. Ať už je to duho-
vý jednorožec nebo strašlivý tygr, vžít se do 
svých rolí umí báječně, a tak si svou chvilko-
vou změnu identity vychutnávají.

Po masopustním průvodu ale nezapomí-
náme také na zklidnění a na myšlenku půs-
tu, kdy je dobré se něčeho vzdát, opustit sta-
ré a nepotřebné. Co už nechceme, můžeme 
pošeptat do slaměného ucha naší Moraně. 
Děti si kromě velké strašlivé smrtky vyrábějí 
i svoje maličké a všechny dohromady je pak 
za velkého rámusu hodíme při společném 
průvodu na smrtnou nedělu do řeky. Na 
každoroční vynášení Morany zveme také 
všechny, koho rituál konce zimy baví a chce 
ho zažít s námi. My jsme ho zažili už něko-
likrát, jednou jsme po něm šli na zmrzlinu, 
minulý rok jsme zase naopak čelili ledové 
vichřici. I když se slavnosti každý rok podo-
bají, nikdy nejsou stejné.

Jaro je plné velikonočních zvyků, klíčení 

a pučení, péče o zahrádku, ale také otevírání 
studánek a hledání jedlých planých rostlinek. 
Jaro je oslavou samo o sobě, a tak v tomto 
čase zatím žádnou slavnost nepořádáme.

Vynahradíme si to totiž na slavnosti věno-
vané svatému Jánu na konci června. Sva-
tojánské písně, tajemství, poklady… Děti 

si na tuto slavnost připravují malé taneční 
vystoupení v lidových krojích a moc se těší, 
jak budou u tátů v náručí skákat přes oheň. 
Slavností se loučíme se školním rokem a také 
s našimi budoucími školáky. Je to čas, kdy 
děkujeme za všechny poklady a bohatství, 
která máme. A že jich je.

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Výhonci u brány do školky / foto: archiv Výhonku 

Oznamujeme občanům, že mají možnost ukládat použité vánoční stromky do sběrného dvora na ulici Topolová. 
Občané, kteří nemají možnost stromky odvézt do sběrného dvora, je mohou uložit ke kontejnerovým hnízdům po celém městě. 

Odsud budou stromky průběžně odváženy vozidly technické čety města.
Neodhazujte prosím stromky volně na veřejná prostranství. Děkujeme.

 - 

Sběrný dvůr Židlochovice,  Topolová 908

pondělí 15.00–18.00

úterý ZAVŘENO

středa 10.00–11.30 12.30–17.00

čtvrtek 08.00–11.30 12.30 –17.00

pátek 08.00–11.30 12.30–18.00

sobota 09.00–13.00

Vánoční pozdrav Výhonku/ foto: archiv Výhonku 

oznámení
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Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

Co Mikuláš nadělil lukostřelcům na Svatém Hostýně

Ještě v době, kdy sady i lesy plné vyzrálého 
ovoce. Větve praskaly pod tíhou plodů a my 
jsme plnili spíže kompoty, marmeládami, 
sušeným ovocem, sirupy a jinými dobro-
tami, jsem dostal pozvánku na Mikulášský 
lukostřelecký turnaj, který se konal v sobotu 
1. prosince 2018 na Svatém Hostýně v Bys-
třici pod Hostýnem. 

Pozvání jsem velmi rád přijal a stejně tak  
i mí dva závodní kolegové, Zuzka Pešková 
a její tatínek Dalibor Peška. V sobotu ráno 
jsme vstávali do zasněženého rána a s opatr-
ností jsme vyrazili směr Zlín. 

Cesta ubíhala vcelku příjemně a my jsme 
za necelé dvě hodinky spatřili Hostýnské 
vrchy, kde nebylo po sněhu ani památky. 
To byla dobrá zpráva, protože brodit se čty-
ři hodiny ve sněhu je celkem náročné pro 
dospělého, natož pro jedenáctiletou slečnu, 
která by to ale nakonec určitě zvládla. Co 
nás překvapilo, byla rtuť teploměru. Svěžích 
mínus 9 stupňů pod nulou nás dokonale 
probralo z ranní letargie a už jsme na sebe 
navlékali svetry, mikiny, podvlíkačky, no 
prostě vše, co jsme si s sebou vzali. Čepice 
a rukavice byly nezbytností.

Pořadatelský klub 3D Mrlínek nás při-
vítal v penzionu Ovčárna, kde už byla při-
pravena snídaně v podobě pomazánek, 

koláčů a muffinů. Zobli jsme pár dobrůtek 
a šli jsme se rozstřílet. V 10:00 jsme dostali 
instrukce ohledně tratě a v 10:25 začal turnaj. 
Trať byla středně náročná a my jsme začali 
střílet na maketě číslo 9 Vlk. Během závodu 
začalo sněžit, naštěstí mrzlo, sníh byl suchý 
a my jsme byli stále v suchu. Závěr závodu 
prověřil otrlé lukostřelce, protože s přibýva-
jícími kilometry v nohách a za neustálého 
sněžení klesala koncentrace. Po necelých 

čtyřech hodinách mrazu, větru, výškových 
metrů a sněžení jsme dobojovali. Svatý 
Mikuláš věděl, že jsme poctivě trénovali, 
a proto nadělil Zuzce první místo, já jsem 
našel v pytlíku třetí místo v kategorii lovecký 
luk a Dalibor našel devátou příčku. 

Velké díky Mikuláši za nadílku a opět za 
rok na Svatém Hostýně.

Před zahájením turnaje / foto: archiv klubu:

Za dob Karla IV. stálo na místě dnešních 
Židlochovic pár malých baráčků. Doteď se 
neví proč, ale v tuto 
dobu tu bylo hod-
ně vos, jenže dříve se 
vosám říkalo „ žihad-
la“. 

Vždy, když do téhle 
maličké vesničky 
někdo přijel, neobešel 
se bez vosího bodnutí. 
Lidé proto začali této 
vesničce říkat „ Žiha-
dlovice“.

Po první světové vál-

Proč se říká Židlochovice

Šárka Kubantová
Hrušovany, 13 let

V minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli vítěznou povídku literární soutěže  Proč se říká Židlo-
chovice, která získala prvenství v kategorii dospělých. Dnes uvádíme povídku vítězky kategorie 
do osmnácti let. Soutěž doprovázela akci Mě100židlí.

ce bylo na úřadě rozhodnuto, že Žihadlovice 
budou oficiálně zapsané jako město. Na sta-
rost to měl jistý pán Novotný, kterému zrov-
na před pár dny zemřela matka, a proto se 
rozhodl jít zapít svůj žal do hospody. Když si 
dal jedenáct piv a sedm panáků, vzpomněl 

si, že musí ještě na 
úřad, dopil tedy pivo, 
dal si panáka na kuráž 
a vydal se na cestu. 
Ale když dorazil na 
úřad, nikde nikdo.

Jakmile vytáhl papír 
zjistil, že stačí pouze 
napsat název města 
a potvrdit jej razítkem. 
Vzal do ruky propis-
ku, jenomže nebyl 
již plně při smyslech, 

místo „Žihadlovice“ napsal „Židlochovice“.
Lidem se to zalíbilo a tak se tohle krásné 

město na jižní Moravě nazývá Židlochovice 
až dodnes.

Ilustrovala Šárka 
Kubantová



15Volný časwww.zidlochovice.cz

Publiku se představí spisovatelka a býva-
lá členka kapely The Plastic People of the 
Universe, Eva Turnová. Poté vystoupí (také 
společně s Evou Turnovou) kapela Free-
dom. Zazní některé ze zásadních písní 60. let 
minulého století. Program je sestaven ze 
skladeb Boba Dylana, Johna Lennona, The 
Velevet Underground nebo také Lou Reeda, 
tedy osobností, které zásadně ovlivnily nejen 
hudbu či literaturu, ale i životy obyvatel celé-
ho světa.   

Speciální formace Freedom  vznikla v roce 
2018 z myšlenky obou Tomášů (Hradil, Šen-
kyřík) zahrát si zase po mnoha letech spo-
lečně ty staré dobré fláky, na kterých kdysi 
vyrostli a naučili se díky jim hrát. Zároveň 
padesátiletá připomínka dramatických udá-
lostí a poselství roku 1968 byla záminkou ke 
vzniku kapely, která nemá hrát pravidelně 
ani revivalově, ale výjimečně a především ze 
srdce a pro radost ze života. 

Sestava muzikantů je proměnlivá a pro 
dva lednové koncerty pozvání přijali jeden 
z vůbec nejžádanějších českých bubeníků 
- skvělý Martin Novák a excelentní multiin-
strumentalista Pavel Rajmic. Velmi speciál-
ními hosty budou famózní zpěvačka Marie 
Puttnerová, která křehce pluje na vlnách jaz-
zu i folkloru a také příjemně osobitá hudeb-
nice a spisovatelka Eva Turnová, která přečte 
ze svých knih a zároveň se v kapele exkluziv-
ně ujme i části basového partu. 

Muzikanti z předních českých kapel se spojí v jednu hudební formaci a uctí 
památku Jana Palacha

Tomáš Hradil 
Los Perdidos

Každý z hudebníků formace se věnuje 
vlastní autorské tvorbě, přičemž účast ve 
Freedom je také osobní poklonou všem, 
kterým není lhostejný život a lidé okolo nás 
a taky uvědomění si důležitosti a vzácnosti 
svobody jako takové.  

Čin Jana Palacha před 50 lety nelze zapo-
menout, jakož i činy mnoha dalších hrdinů. 
Není nám jedno, kde, kdy a jak žijeme. Proto 
jsme velmi rádi, že vystoupíme v Židlochovi-
cích a den poté v Bratislavě v klubu Pod lam-

pou a zahrajeme a zazpíváme si pro potěchu 
i připomínku.    

Velmi se na vás v Židlochovicích těšíme 
v pátek 18. ledna 2019 .

Kapela Freedom hraje v obsazení: Eva 
Turnová, zpěv, basa, Marie Puttnerová, zpěv 
(Jablkoň), Tomáš Hradil, zpěv, kytara (Los 
Perdidos), Tomáš Šenkyřík, zpěv, kytara, 
Pavel Rajmic, housle (Ponk), Martin Novák, 
bicí (Jana Kirschner).

19. ledna si připomeneme jedno smutné výročí. Bude to přesně 50 let, co se na protest proti tehdejšímu režimu a okupaci vojsky Varšav-
ské smlouvy upálil Jan Palach, studen Filosofické fakulty v Praze. Jeho památku a současně pozitivní hodnoty, které nám přinesl vývoj 
v naší zemi po roce 1989, uctíme koncertem 18. ledna v klubu Oáza, v areálu koupaliště města Židlochovice.

TIC Brno:  Prohlídky káznice na Cejlu

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 
18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města 

a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám 
politických odpůrců nacismu a komunismu.

Délka prohlídky: 60 min I Vstupenky : TIC Brno, Panenská 1, tel.: 513 039 035
Trasa: Bratislavská, dvůr č.3, bývalá robotárna, kaple, cely smrti, průchod dvorem č. 1 zpět na dvůr č. 1 Vstup: Bratislavská 68

Možnost komentovaných prohlídek: Informace: www.ticbrno.cz

Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad: Výstava Vlajky, vlajte !  Státní symboly včera a dnes
Výstava nabízí řadu podnětů k zamyšlení nad často problematickým vztahem spoluobčanů k oficiálním symbolům. Přístupnou 

formou uvádí návštěvníky do historie a připomíná proměny státní vlajky, státního znaku, státní pečetě i textu hymny. Spolu s ostat-
ními heraldickými prvky, jako je kupříkladu husitský kalich nebo lipová ratolest, se zabývá také zemskými a moravskými symboly. 

Výstava trvá do 10.března 2019, denně kromě pondělí 9. 00-16:00 hod.

pozvánky
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První panel s názvem „Vznik nového 
státu“ zpracoval Stanislav Rubáš a věnuje 
se v něm české společnosti v období 1. svě-
tové války a taktéž cestě vedoucí k vyhláše-
ní samostatného československého státu. 

Ve druhém panelu s názvem „Národ-
nostní situace a otázky hranic nového 
státu“ se tentýž autor věnuje problémům 
hranic nově vzniklého státu. Popisuje zde 
komplikace, se kterými se nová vláda muse-
la od počátku své existence potýkat. 

Třetí a čtvrtý panel vytvořil Eduard Vyhlí-
dal a oba nesou shodný název: „Českoslo-
vensko ve 20. letech“. Autor se zaměřuje 
na poválečnou krizi ČSR a na její řešení. 
Mimo to se zaobírá politickou scénou, tedy 
působností politických stran, prvními vol-
bami, zahraniční politikou a v neposlední 
řadě též kulturou a školstvím. 

Pátý panel s názvem „Československo 
v době hospodářské krize“ od autora 
Karla Vavříka popisuje důležité momenty 
v naší historii počínaje růstem politického 
radikalismu, přes projevy nacionalismu až 
po obranu čsl. demokracie v období mni-
chovského diktátu. 

Danuše Švarzbergerová a Jan Hroudný 
společně pracovali na šestém panelu, který 
nese název „Medailonky osobností ČSR“. 
Pozornost zde věnují velikánům, mezi něž 
patří T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alois 
Rašín, Karel Kramář a mnoho dalších. 

Sedmý panel je věnován době první 

PhDr. Stanislav Rubáš
Vlastivědný spolek

Židlochovický vlastivědný spolek vypracoval u příležitosti 100. výročí vzniku státu panelovou výstavu, která byla otevřena dne 28. října 
v prostorách rekonstruovaného autobusového nádraží.  Je sestavena z osmi panelů, které se věnují tématům postihujícím historii naše-
ho státu od jeho vzniku přes celé období tzv. první republiky, až k osudnému dni podepsání Mnichovské dohody. 

republiky v Židlochovicích. Autor Karel 
Vavřík se zaměřuje na společenskou, hos-
podářskou a politickou situaci v našem 
městě. 

Osmý panel od Miroslava Cvrka pojedná-
vá o Židlochovicích z jiného úhlu pohledu. 
Našemu bývalému tajemníkovi se podařilo 
najít několik novinových článků z období 
let 1918 a 1919, které pojednávají nebo se 
nějakým způsobem dotýkají našeho města 

(Co psaly noviny o Židlochovicích v letech 
1918 a 1919 ?). 

Výstava je k zhlédnutí během celého roku 
2019.

Náš dík patří vedení města, firmě Cen-
trum digitálního tisku, s.r.o. a firmě VN 
Machinery s.r.o., bez jejich pomoci by 
výstava nemohla být tímto způsobem rea-
lizována. 

Panelová výstava k 100. výročí vzniku Československa  

Instalace panelů na autobusovém nádraží / foto: M. Moudrá

Nová publikace autorky Dany Wendscheové „Židlochovice na 

historických mapách“, kterou připravil Vlastivědný spolek 

Židlochovice, je již v prodeji. 

V publikaci naleznete vše, co bylo doposud o Židlochovicích napsá-

no, co se týká událostí, osobností, míst, podniků 

a archeologických nálezů apod. 

Zavede nás do historie mapování a zeměměřictví, seznámí nás 

s mapováním za účelem výběru daní, upozorní i na detaily 

a význam vojenských mapování.

Cena publikace je 330 Kč a zakoupit ji můžete 

v Informačním centru.

inzerce



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Pohled z mostu na náměstí (poč. 20. století) / archiv T. Dratva

Pohled na náměstí z přibližně stejného místa (duben 2016) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Chris Carter – Noční lovec

Skvělý kriminální thriller s geniálním detektivem Robertem Hunte-
rem. Zapeklitý děj vás bude napínat od začátku až do konce.

Nové knihy

Pravdivé příběhy
HINDRÁKOVÁ – Nezlomný, 
NEWMAN – Pro Siri, s lás-
kou, KARLÍKOVÁ – Muslim-
ská pomsta, ŠICHTÁŘOVÁ 
– Ukradený syn

Poezie
RACKOVÁ – Zatímco hlídací 
psi, RUBILINA – Laciná 
romantika, MACL – Miluji 
svou babičku víc než mladé 
dívky

Audioknihy 
EISLEROVÁ - Gulliverovy 
cesty, JONASSON – Zabiják 
Anders, HORNÍČEK – Chvá-
la pohybu, FOGLAR – Chata 
v jezerní kotlině

Naučná literatura
HÁJKOVÁ – Republika 
československá, BÁRTA 
–Jak dál?, RIETZLER – Jak 
se úspěšně učit s ADHD, 
BERÁNEK+HERYÁN 
– U Božího Mlýna

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
HLAVATÁ – Dopravní 
pohádky, BULA – Medvěd 
nechce jít spát, Zubr si hledá 
hnízdo

Pohádkové příběhy
SÍS – Robinson,  LAŇKA 
– O Ježíškovi, FIŠAROVÁ 
– Jana: Povodeň, BAŽANTO-
VÁ – Případy detektiva Ťopa

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
PROCHÁZKA – Tajná dvoj-
ka: Případ ztraceného koně, 
PEERS – Agent orbulátoru, 
MRKVIČKOVÁ – Kryštofe, 
hoď mi  žlutou!

Fantasy romány
HODGE – Karmínové pouto, 
MATHARU – Učedník 4.: 
Zjevení démona, COLLINS 
– Letopisy Podzemě

Eva Procházková
Knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Kulturní a sportovní akce v lednu 2019

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Připomínáme si:
19. ledna 1969 – 50 let od protestního sebeupálení Jana Palacha

5. 1., 15:00 | DEGUSTACE JABLEK
pořádá:  Český zahrádkářský svaz
místo:  klubovna zahrádkářů na ul. Palackého 240 v Židlo-
chovicích

12. 1. | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Otevřete svoje srdce a dveře vašeho domu koledníkům Tříkrálové 
sbírky. Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v raj-
hradském hospici.
pořádá:  ZŠ Židlochovice
místo:  Židlochovice

18. 1., 19:00 | JAN PALACH † 1969
Eva Turnová, četba, basa (ex The Plastic People of the Universe) 
a kapela Freedom ve složení:
Marie Puttnerová, zpěv (Jablkoň)
Tomáš Šenkyřík, zpěv, kytara (I vši) 
Tomáš Hradil, zpěv, kytara (Los perdidos) 
Pavel Rajmic, basa, housle (Ponk) 
Martin Novák, bicí (Jana Kirschner)

Kapela Freedom zahraje zásadní písně 60. let 20. století (Dylan, 
Lennon, Velvet Underground, Hendrix atd.) 

pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Klub Oáza – koupaliště města Židlochovice
vstupné: dobrovolné

26. 1., 20:00| PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Ve swingovém rytmu s přídavkem oblíbených tanečních melodií 
hraje orchestr Stop Time Band Jiřího Pavlíka
pořádá:  Město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
předprodej:  Informační centrum, Masarykova 100
vstupné:  200 Kč

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

2. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
Hraje skupina Dreams.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů
místo:  Masarykův kulturní dům
předprodej:  Informační centrum, Masarykova 100
vstupné:  120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

3. 2., 14:30 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Bohatá tombolo. Občerstvení je zajištěno.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  70 Kč dospělí, děti zdrama

22. 2., 20:00 | PLES GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

PLESOVÁ SEZONA BŘEZEN 2019

2. března  Sokolské šibřinky
22. března  Ples ZUŠ Židlochovice
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Logistická společnost PST CLC, a.s. 
(člen mezinárodní skupiny Mitsui-Soko), 

působící na českém i evropském trhu od roku 1991 
jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních  
a přepravních služeb nejvyšší kvality, hledá pro své 
logistické centrum v POHOŘELICÍCH nové kolegy 
na pozici: 

• SKLADNÍK  
    (MZDA AŽ 54.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE)  

• VEDOUCÍ SMĚNY  
 (MZDA AŽ 62.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE) 

 

Prémie vypláceny měsíčně dle osobního výkonu. Práce 
na hlavní pracovní poměr, ve třísměnném provozu, 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK až 6 000 Kč, příspěvek na 
stravování, 5 týdnů dovolené. VÍKENDY VOLNÉ.  

Pozice Skladníka je vhodná pro absolventy bez 
zkušeností! 
 
Místo výkonu: CTPark Pohořelice, Hala P06, 
Průmyslová 1502, Pohořelice.  
 
V případě zájmu nám napište hr@pst-clc.cz nebo volejte 
na 724 821 959.  
 

Dovoluji si nabídnout ručně pletené/háčkované nákrč-
níky, šály, čepice, šité/papírové adventní kalendáře, 
pytlíky, tašky, pohankové polštářky, korále a podobné 
drobnosti. Každý kus originál. Fota mohu poslat e-mai-
lem, jinak volejte 737 553 748. 


Nabízím vedení účetnictví, zpracová-

ní daňových přiznání. Kontakt na 
tel. čísle: 724 221 741.

pozvánka

Sdružení  Židlochovice, zapsaný spolek 
pořádá 

v neděli 3 nora 9 
od ,3 hodin 

v sále Masarykova kulturního domu 
 

                             Dětský makarní  
karneval 

 Z pohádky do pohádky 

roramem provází  

 

ohatá tomola  

čerstvení zaitěno 
stupn dospělí 7,- Kč, děti zdarma 
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Vánoční jarmark v základní škole / foto: archiv školyŠtědrý den v kostele: Hop hej koleda / foto: L. Otýpková

Děti z mš se práce nebojí, samy si uklidí sníh / foto: P. Vrba

Setkání sousedů na ulici Nerudova / foto: I. Pokorný

Vánoční koncert v kostele / foto: M. Šenkyříková

Vánoční setkání seniorů v klubovně zahrádkářů / foto: L. Betášová

5.ledna: Výstava jablek s přednáškou / foto: L. Betášová Výroční setkání členů Vlastivědného spolku u Kafků / foto: archiv klubu


