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V dnešním rozhovoru navazuji na zapo-
čaté téma z minulého čísla Zpravodaje, kde 
jsme se okrajově dotkli stavby vlakového 
terminálu. Je to jedna z největších a veřej-
ností nejsledovanějších investičních akcí 
za posledních 20 let. 

Jak jste spokojen s jejím dosavadním 
průběhem?

Bohužel musím říci, že se nám v této 
investici velmi projevuje jedna záležitost 
a tou je „přehřátí stavebního trhu“. Stavební 
průmysl je dlouhodobě na vzestupu, to způ-
sobuje nedostatek odborných řemeslníků 
a následně velmi často problémy s kvalitou.  
Řada věcí se dělá opakovaně a práce mají  

Jan Vitula: Kvalitně odvedená práce je prioritou

zpoždění.  To je i případ terminálu. Klasic-
kou ukázkou jsou zastávky na autobusovém 
nádraží, kdy jsme položení žulových kostek 
nechali provést celkem třikrát, dokud jsme 
nebyli úplně spokojeni. Tlak na termín je 
jedna věc a kvalita druhá.  My na úkor spl-
nění termínu nechceme ustupovat v kvalitě 
a nutíme dodavatele, aby stavbu předal ve 
stoprocentním provedení. To klade vysoké 
nároky na dozor z naší strany. 

Finální výsledek však na mě působí velmi 
dobře. Už teď je vidět zcela jednoznačně, 
že prostor rozšířeného centra města a oko-
lí zámku se výrazně promění a já se velmi 
těším na park u zámku a k tomu autobusové 
a vlakové nádraží.

Vlakové nádraží nabírá konkrétní podo-
bu. Instalace světel, nové zastávky i boxy 

Milena Moudrá
redaktorka

na uschování  kol, včetně  nádražní budovy 
působí svěžím dojmem. Co se aktuálně na 
stavbě děje?

Primárně se řeší více práce na dokončení 
rekonstrukce nádražní budovy, která nebyla 
v dobrém stavu a nikdo předem nedokázal 
přesně odhadnout, co se všechno v průbě-
hu oprav objeví. Vzhledem ke stáří objektu 
památkáři také poměrně důrazně vyžadova-
li, aby byl objekt opraven v parametrech jeho 
historické podoby, což já v tomto případě 
sice považuji za dobré, na druhou stranu ale 
použití starých technologií provádění omí-
tek práce zpomalilo a také podražilo.  

Podobných detailů k řešení je celá řada 
a v tento okamžik je to tak trochu přeta-
hování o koruny. V každém případě i zde 

Vlakový termínál – uzamykatelné boxy na kola
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si hájíme své pozice, protože tyto náklady 
navíc se daly předpokládat.

Nicméně stavba se chýlí ke konci a její 
průběh je přesně takový, jak jsme očekáva-
li, včetně termínu předání stavby. Je dobré si 
uvědomit, že za neuvěřitelně krátké období, 
a to od června 2018 až k dnešku, jsme prosta-
věli sto miliónů korun. Původní projekt sice 
počítal s předáním stavby do konce roku,  
nám všem ale už od počátku bylo jasné, že 
to je nereálné. Náš odhad byl, jak se ukázalo, 
správný a předem dojednané posunutí ter-
mínu do konce března bude dodrženo.

Předání stavby v březnu ale neznamená 
konec stavebního ruchu v této oblasti.

To rozhodně ne. V březnu skončí pouze 
práce, které se týkají naší části stavby, to je 
všechno na tomto území s výjimkou kolejiš-
tě a souvisejících technologií. Do konce roku 
bude opravena zbylá část nádražního dom-
ku, kam budou umístěné všechny drážní 
technologie. Jsme rádi, že se podařilo dosáh-
nout změny původního projektu, který pro 
tento účel počítal s několika venkovními 
boudami. To se nám příliš nelíbilo.

Jak budou využity dnes již opravené pro-
story nádražní budovy?

Tato část patří městu. Vrchní patro jsme 
vyčlenili pro služebnu Městské policie, 
dole budou zřízeny toalety a čekárna, otáz-
kou zatím zůstává provoz občerstvení. Do 
budoucna bychom se totiž chtěli zaměřit 
také na přilehlou Robertovu vilu a zahra-
du. Rádi bychom, aby se vila po plánované 
rekonstrukci stala bodem, kde se prolíná 
kultura a volný čas.

Vlakové nádraží je často místem shluku 
nežádoucích živlů, neobáváte se o bezpeč-
nost docházejících do Robertovy vily, kte-
rá je centrem dětí a mládeže?

Je pravda, že se zde bude pohybovat hod-
ně lidí a provoz bude hustý. Předpokládáme, 
že přítomnost Městské policie a kamerový 
systém zabezpečí eliminaci nežádoucích 
událostí. Vedle toho je však potřeba říci, že 

živlů u nás moc není, protože se práci s nimi 
dlouhodobě a troufám si říct, že úspěšně 
věnujeme. Věřím tomu, že se pořádek udržet 
podaří.

V úvodu jste hovořil o přehřátí stavební-
ho trhu, nás ale čekají další velké stavební 
projekty, zvládneme to?

Bude toho opravdu hodně… Právě byla 
ukončena soutěž na stavbu komunitní-
ho centra, které vznikne za radnicí, dalším 
velkým investičním počinem je dostavba 
denního stacionáře s několika byty s pečo-
vatelskou službou. Vedle toho bychom měli 
rozjet výstavbu nového pavilonu přírodních 
a technických věd a rekonstrukci jídelny 
na základní škole a k tomu nás čeká nutná 
modernizace čistírny odpadních vod. Na 
následující dva roky je to za dalších 200–
250 mil. korun, je to velký rozsah, ale já mys-
lím, že to zvládneme.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 20. února od 18 hodin 
v restauraci Za komínem.  Ing. Jan Vitula, starosta

Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu pro obce Židlochovice, Hrušova-
ny u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice.

Zpráva o činnosti matriky v uplynulém roce

Lenka Tesařová 
matrikářka

K 31. 12. 2018 mělo město Židlochovice 
3 633 obyvatel.

Sňatky
V roce 2018 bylo v matričním obvodu 

Židlochovice uzavřeno 76 sňatků. Z tohoto 
počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 
32 sňatků, 15 sňatků bylo uzavřeno v zá-
mecké kapli, 4 sňatky v zámecké obrazárně, 
1 sňatek v zámecké zahradě, 7 sňatků 
v zahradnickém centru Hortis, 1 sňatek 
byl uzavřen v Žabčicích čp. 432, 1 sňatek 
v Hotelu Žabčice a 1 sňatek v Medlově,  
parc. č. 6402. Církevních sňatků bylo 14, 
z toho 5 sňatků v kostele Povýšení sv. Kříže 
v Židlochovicích, 1 sňatek v kostele sv.          
Václava v Přísnoticích, 6 sňatků v kostele 
Českobratrské církve evangelické v Nosisla-
vi, 1 sňatek v kostele Panny Marie Královny 
v Hrušovanech u Brna, 1 sňatek byl uzavřen 
v Penzionu u Řeky ve Vojkovicích, a to církví 
Českobratrskou evangelickou.   

V  loňském roce jsme měli také zahraniční 
snoubence. Do stavu manželského vstoupili 
s českými občany tři občané Ukrajiny, jeden 
občan Rumunska, jeden občan Španělska, 
jeden občan Slovenské republiky a občanka 

Japonska, která uzavřela manželství 
s občanem Židlochovic.

Úmrtí 
na území obcí v matričním obvodu 

Židlochovice 
Hrušovany u Brna  13 úmrtí
Medlov   3 úmrtí  
Nosislav   5 úmrtí
Přísnotice   1 úmrtí 
Unkovice   1 úmrtí 
Vojkovice   3 úmrtí 
Žabčice   3 úmrtí
Židlochovice   12 úmrtí 

Obyvatelstvo
V roce 2018 se narodilo celkem 44 dětí 

s trvalým pobytem v Židlochovicích. 
Zemřelo 34 občanů našeho města, z trvalého 
pobytu se odhlásilo 88 občanů, naopak 
k trvalému pobytu se do našeho města 
v loňském roce přihlásilo 115 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 
2018 zrušen 17 občanům našeho města. 
Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, Masaryko-
va 100. Na této adrese je k dnešnímu dni 
přihlášeno 170 občanů.   

Přiděleno bylo devět čísel popisných 
a evidenčních.     

Počty občanů 1. 1. 2014 1. 1. 2019

Blučina 2140 2171

Bratčice 635 670

Holasice 1039 1160

Hrušovany 3422 3511

Ledce 212 217

Medlov 669 811

Měnín 1815 1848

Moutnice 1158 1178

Nesvačilka 329 331

Nosislav 1322 1368

Opatovice 1034 1088

Otmarov 286 351

Popovice 332 338

Přísnotice 841 871

Rajhrad 3338 3685

Rajhradice 1293 1463

Sobotovice 514 570

Syrovice 1433 1745

Těšany 1210 1228

Unkovice 687 741

Vojkovice 1114 1158

Žabčice 1616 1611

Žatčany 772 873

Židlochovice 3436 3633
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 11. ledna 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu se společností Ven-
Design s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 
Brno, na dodávku a montáž 21 ks aty-
pických laviček pro Předzámecký park 
a objednat u téže společnosti 2 ks laviček 
bez opěradla s umístěním v prostoru vla-
kového terminálu. 



JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM schvaluje:
Provozní řád a Organizační řád Žerotín-
ských farmářských trhů v Židlochovi-
cích.

RM pověřuje:
Ing. Petra Svobodu, Ing. Oldřicha 
Kahouna, doc. Mgr. Petra Francána, 
Libora Kafku, Vlastimila Helmu, Prof. 
MUDr. Petera Wendsche, CSc., JUDr. Iva 
Remundu, Ing. Petra Chocholáče, Anto-
nína Houdka, Ing. Petra Mašu, Ing. Víta 
Betáše výkonem funkce oddávajícího.





RM stanovuje:
že Ing. Petr Svoboda, Ing. Oldřich 
Kahoun, doc. Mgr. Petr Francán, Libor 
Kafka, Vlastimil Helma, Prof. MUDr. 
Peter Wendsche, JUDr. Ivo Remunda, 
Ing. Petr Chocholáč, Antonín Houdek, 
Ing. Petr Maša, Ing. Vít Betáš jsou opráv-
něni užívat závěsný odznak při občan-
ských obřadech a při vítání občánků, 
setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, při-
jetí nejlepších žáků místních škol, přijetí 
maturantů Gymnázia Židlochovice a při 
významných událostech státu či města 
Židlochovice.



Robertova vila potřebuje rekonstrukci… Pomohou nám Norské fondy?

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta města

Robertova vila je bezesporu architek-
tonickým klenotem našeho města. Už 
několik let slouží kulturním, společenským 
a vzdělávacím aktivitám. V posledních osmi 
letech zde byla provedena rekultivace za-
hrady ve spolupráci s mateřským centrem 
Robátko a ve dvou etapách zde bylo vybu-
dováno dětské hřiště. Samotná vila ovšem 
nebyla kompletně rekonstruována od své 
výstavby nikdy. Tedy kromě části, kde se 
dnes nachází knihovna. Rekonstrukce 
těchto prostor proběhly v letech 2012–2014 
a stály městskou pokladnu 2,2 mil. Kč. 
V roce 2016 jsme připravili projektovou do-
kumentaci na opravu fasády celé vily. Dle 
projektu by rekonstrukce fasády měla stát 
kolem 7 mil. Kč. Nyní ale před námi stojí 
rekonstrukce objektu celého. V druhém led-
novém týdnu jsme uspořádali s externími 
stavebními odborníky celkovou prohlídku 
budovy. Podle velmi hrubých odhadů by 
rekonstrukce vyšla zhruba na 50 mil. Kč, 
s tím, že by obsahovala náročné, avšak nutné 
statické zásahy. 

Od loňského roku pečlivě sledujeme vývoj 
možnosti čerpání dotací z Norských fondů. 
Dle posledních zpráv ministerstva financí 
by měl být během letošního června otevřen 
dotační program, z něhož bychom mohli 
čerpat prostředky na kompletní rekonstruk-
ci objektu. Podmínky dotačního titulu se 
stále ještě upřesňují, ale podle zpráv z webu 
donátora bychom měli s naší žádostí splnit 
základní kritéria. V první půli letošního roku 
se tedy budeme snažit připravit projektovou 
dokumentaci a získat stavební povolení, 
abychom na začátku prázdnin měli úplnou 
žádost připravenou k odeslání.  

Robertova vila souhrnně: 
Investor: Rodina Robertova, půle 19. století.
Datum výstavby: 1. půle 19. století (1. etapa), začátek 20. století (2. etapa)
Architektonický sloh: Klasicismus.
Kompletní rekonstrukce objektu: nebyla doposud provedena.
Částečná rekonstrukce: knihovna (2012–2014), cena: 2,2 mil. Kč.
Projektová dokumentace na rekonstrukci fasády: OpenArch (2016), cena: 160 tis Kč.
Předpokládaná cena celkové rekonstrukce: hrubý odhad 50 mil. Kč.
Předpokládaný finanční zdroj: Norway grants (Norské fondy).

















Využití vily 19. – 20. století: 
sídlo rodiny Robertů, majitelů a provozovatelů 
cukrovaru. 

Využití vily během 20. století: 
sídlo státního statku Židlochovice, Zvláštní 
škola, byty, Základní umělecká škola.

Využití vily během 21. století: 
Základní umělecká škola, byt, Brzbar (res-
taurace), Pedagogicko-psychologická porad-
na, Mateřské centrum Robátko, Zkušebna 

sborů Skřivánek a poté dětského sboru 
Židlochovice, knihovna.

Využití vily v roce 2019: 
Základní umělecká škola, Mateřské cen-
trum Robátko, Zkušebna dětského sboru 
Židlochovice, knihovna.

Zahrada Robertovy vily: 
začala být pravidelněji využívána na kulturní 
akce od roku 2009.

Fotografie podle vyjádření p. Christiana Roberta pochází asi z let 1878–1880 (soukromý archiv K. Vavříka)
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Jak naložit s nalezenou věcí?

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Podle občanského zákoníku je nálezce po-
vinen ztracenou věc vrátit tomu, kdo ji ztra-
til, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných 
nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností 
poznat, komu má být věc vrácena, oznámí 
nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, 
na jejímž území byla nalezena, zpravidla do 
3 dnů.

Pokud byla věc nalezena ve veřejné budově 
nebo ve veřejném dopravním prostředku, 
odevzdá nálezce nález provozovateli těchto 
zařízení.

K převzetí věcí nalezených na území 
města Židlochovice (dále jen město) od 
nálezců  je oprávněna podatelna Městského 
úřadu Židlochovice (dále jen úřad), rovněž 
strážníci městské policie, zaměstnanci Re-

gionálního turistického centra Židlochovice 
a pracoviště sekretariátu starosty města. K 
převzetí občanských průkazů, cestovních 
dokladů, řidičských průkazů, zbrojních 
průkazů i jiných dokladů a registračních 
značek jsou oprávněny příslušné odbory 
úřadu. Doklady cizinců přebírá cizinecká 
policie. Zbraně, munice a výbušniny přebírá 
Policie ČR.

Nelze-li toho, kdo věc ztratil, nebo vlast-
níka věci identifikovat, vyhlásí úřad nález 
bezodkladně, nejdéle však do 3 pracovních 
dnů od převzetí nálezu, a to současně for-
mou hlášení městským rozhlasem, ozná-
mením na úřední desce po dobu nejméně 
15 dnů a na webových stránkách města. 

Prvním dnem vyhlášení počíná běžet 
jednoroční lhůta, po jejímž uplynutí může 
nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel, 
a tříletá lhůta, po jejímž uplynutí nabývá 
nálezce či město k věci vlastnické právo – to 

za předpokladu, že vlastník nemá o nale-          
zenou věc zájem.

Nálezci náleží od toho, kdo věc ztratil, 
nebo od vlastníka věci, nálezné ve výši de-
setiny ceny nálezu. Jestliže nálezce nález 
neoznámí, nenáleží mu nálezné, nemá nárok 
na úhradu nutných nákladů, nemůže nález 
užívat ani k němu nabýt vlastnické právo 
a navíc se dopouští přestupku proti majetku 
přisvojením nálezu, za který lze uložit po-
kutu do 50 tisíc Kč.

Jestliže je nalezeno zvíře, které mělo 
evidentně vlastníka a tohoto vlastníka je 
možné z okolností poznat, je nálezce povi-
nen mu takové zvíře vrátit. Pokud nelze vlast-
níka určit, oznámí nálezce bez zbytečného 
odkladu nález zvířete Městské policii 
Židlochovice. V případě, že se o zvíře nikdo 
nepřihlásí do dvou měsíců od vyhlášení ná-
lezu, strážníci městské policie zajistí opatro-
vání zvířete u odpovědné osoby. 

Ve městě se provádí pravidelná derati-
zaci proti potkanům 2x ročně, na jaře a na 
podzim. V poslední době jsme byli někte-
rými občany upozorněni na odhozené větší 
zbytky potravin za hrázkou na ulici Lidická 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Odhazováním zbytků potravin živíme potkany

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu nutných oprav a údržbových prací 

bude přerušena dodávka elektrické energie.

V pátek 8. února 2019 v době od 8:30 do 12:00 hodin.

Vypnutá oblast:

Děkujeme za pochopení, E. ON Distribuce, a.s.

Brněnská od Vojkovic po č. p. 212 a knihovnu č. p. 705,
Dvořákova od Brněnské po kpt. Rubena,
Jiráskova od kpt. Rubena po č. p. 598 a 575,

•
•
•

Kpt. Rubena od Brněnské po č. p. 445 a 544,
Distribuční trafostanice 9484 Židlochovice: Žižkov 
a Distribuční trafostanice 9231 Židlochovice: Brněnská.

•
•
•

a v zeleni na sídlišti. Občané tak činí prav-
děpodobně v dobré víře, že touto cestou lze 
dokrmovat ptáky. Bohužel však tímto způ-
sobem dochází především ke krmení potka-
nů. 

Potkan Vás asi nepokouše, je to plaché 
zvíře, ale je přenašečem různých nemocí, 
které se přenáší vdechnutím infekce nebo 
jen úrazem v prostředí, kde se potkani 

vyskytují. Roznáší blechy a roztoče a může 
nás nakazit například salmonelózou, myším 
tyfem, tuberkulózou a dalšími virovými 
nebo bakteriálními onemocněními. Prosíme 
neodhazujte zbytky potravin do volné příro-
dy, ale ukládejte je do určených nádob, a to 
do bioodpadu nebo komunálního odpadu, 
nekrmte tak potkany. 

upozornění
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pracovní kolektiv 
Odbor sociálních věcí 

Povánoční zamyšlení   

Asi by se na první pohled mohlo zdát, že 
je už pozdě na nějaké vánoční zamyšlení, 
když už je po vánočních svátcích. To je sice 
pravda, jenže právě nyní, kdy již shon, spo-
jený se snahou vytvořit sváteční pohodu pro 
všechny naše blízké pominul, přichází čas se 
zastavit, popřemýšlet nad tím vším, co jsme 
během svátků prožili a také mohli alespoň 
zpětně poděkovat za příležitosti někoho 
obdarovat a tím příjemně překvapit. 

Ano, my dospělí si říkáme, že vánoční čas 
by neměl být jen o dárcích, mnozí z nás také 
proto nazývají dnešní podobu vánoc svátky 
komerce, ale ruku na srdce, kdo zkusíte pak 
na Štědrý večer koukat do smutných dět-
ských očí…

Za Odbor sociálních věcí Židlochovice 
proto chceme mnohokrát poděkovat za pří-
ležitost obdarovat i děti v sociálně slabých 
rodinách v našem správním obvodu. 

Díky naší spolupráci se střediskem Diako-
nie ČCE v Brně, Hrnčířská 27, která organi-
zovala sbírku dárků pro děti z chudých rodin 
s názvem „Krabice od bot“, jsme tak přispěli 
k vytvoření vánoční pohody v rodinách, kde 
mají malé děti, ale na dárky pro ně právě 
z důvodů svízelné životní situace jim moc 
prostředků nezbylo. Do této sbírky, pořáda-
né Diakonií v Brně, přispěli dobrovolní dárci 
1550 dárky! Díky štědrým dárcům tak moh-

ly být dárečky pro děti distribuovány nejen v 
Brně, ale i v okolí Brna.

Popravdě jsme ani nečekali, že nadílka 
bude tak bohatá a pro každé dítě, ze sociál-
ně slabých rodin v našem správním obvodu, 
které byly námi pro tento účel pečlivě vybí-
rány, tak připadly alespoň dva dárky, a to v 
našem obvodu máme i maminku s pěti dět-
mi. 

Bylo velmi hezké vidět úsměv v dětských 
tvářičkách, když jsme před Vánoci přišli 
k nim domů a nesli jsme náruč plnou dárků 
od „Ježíška“. Rodiče jsme předem upozor-
nili, co to je za akci a že to není naše práce, 
nýbrž Diakonie ČCE Brno, díky níž jsme 
měli možnost rozdávat tyto dárky.

Většinu dárků jsme nechali u rodičů, aby 
si dárečky děti rozbalily pod stromečkem až 
o Štědrém večeru. Pro zpětnou vazbu jsme 
požádali rodiče, zda by děti u rozbalování 
těchto dárků alespoň jednou vyfotili, což 
tak aspoň někteří z nich učinili. Několika 
rodinám jsme předávali dárky pro děti až 
po Vánocích, některé děti si je vybalovaly 
tedy rovnou u nás. Všechny fotografie, které 
se nám podařilo nashromáždit, mají jedno 
společné. Děti na fotografiích jsou nadšené 
a šťastné.

Spolupráce s pracovníky střediska Diako-
nie ČCE Brno Hrnčířská 27 byla velmi milá 
a dobře srozumitelná. Byli nám velmi nápo-
mocní, i v momentě, kdy jsme si na tolik 
dárků přivezli relativně malé auto, abychom 
je zvládli všechny odvézt. 

Rozhodně bychom rádi spolupracova-
li s Diakonií ČCE Brno i příští rok. Dárky 
byly jak praktické, jako například oblečení, 
školní potřeby, tak i milé a krásné, jako třeba 
panenky, či autíčka. Předem jsme nevěděli, 
co je v dárcích, jen zda je dárek vhodný pro 
děvčátko, či chlapce a v jakém věkovém roz-
mezí. Děti měly velkou radost i ze školních 
potřeb, kterých mají často nedostatek. Cho-
dily nám ukazovat dárečky,  bylo fajn vidět 
i u rodičů, že mají radost, že mohli dětem 
poskytnout nadílku, na kterou vlastně oni 
sami neměli dostatek financí. 

Naše povánoční zamyšlení teď směřuje 
také k těm všem dobrovolným dárcům, kteří  
vzali tu krabici od bot a vložili do ní krásné 
a mnohdy i velmi užitečné dárky a pak zaba-
lili a přinesli do Diakonie ČCE v Brně. Udě-
lali to s vědomím, že se někde rozzáří dětské 
oči, a někomu, koho vůbec neznají, tím také 
pomohou. A přesně tady má toto obdarová-
ní velký přesah, není to o materiální pomo-
ci. Je to o dobru, lásce k bližnímu a ochotě 
pomáhat.

 Chtěli bychom proto těmto lidem, kteří 
takto nezištně pomáhají, v našem povánoč-
ním zamyšlení, za všechny obdarované děti 
v našem správním obvodu, poděkovat.

Přejeme také všem pracovníkům střediska 
Diakonie ČCE Brno, Hrnčířská 27, krásný 
celý nový rok 2019 a budeme se těšit na další 
spolupráci.

Na koncertním křtu zazní jak písně z let uplynulých, tak i z nového CD v komorním podání obou Půljablkoňů

28. února od 19:00 v restauraci Za komínem 
Předprodej od 5. února 2019 v Informačním centru v Židlochovicích, cena vstupenky je 100 Kč

Půljablkoň - Světelné léto / křest desky 

pozvánka

Půljablkoň je nejmladším projektem lídra skupiny Jablkoň Michala 
Němce, který se k tvoření nové, jako obvykle žánrově neposedné hudby 
spojil s mladou zpěvačkou výjimečného hlasu Marií Puttnerovou (Jabl-

koň, Zvíře jménem Podzim, Cymbelín, I vši, VUS Ondráš). 

V druhém písňovém albu Světelné léto (Galén) se na poetické komorní 
tváři Půljablkoně objevují i syrovější rysy a také neučesaná hravost, jako 
by do ní začaly prorůstat výhonky prapůvodního Jablkoně. Zpěv obou 
protagonistů a zvuk Němcových kytar navíc doplňují skvělí instrumen-
talisté: Michal Nejtek (AGON, NTS, Face of the Bass, Pavlíček a Trio), 

Jan Jirucha (Bucinatores, AGON, MCH Trio, Big Band Gustava Broma), 
Pavel Zlámal (B-Side Band, Gone Hepsville, Next Phase, George Cre-

maschi & Pavel Zlámal), Petr Chlouba (Jablkoň, OPSO, Trijo, AGON). 
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Už se znáte s Robátkem?

Mateřské centrum Robátko je spolek 
založený z iniciativy rodičů, kteří ve městě 
postrádali pravidelné aktivity pro nejmenší 
děti. V letošním roce od založení Robátka 
uplyne deset let. Během této doby centrum 
prošlo řadou změn. Stěhovalo se, zapojilo 
do několika projektů, změnil se tým lidí. 
I přes všechny změny Robátko stále navště-
vuje víc a více rodičů. 

V letošním školním roce jsme zazname-
nali nárůst registrovaných členů Robátka 
a to o 50 %. Dopolední Herničky vyhle-
dávají rodiče dětí nejen z Židlochovic ale 
i z okolních vesnic. Hodně je Robátko 
populární v Hrušovanech, odkud pochází 
nejvíce návštěvníků. 

Robátko navštěvují zejména mamin-
ky, které jsou na mateřské dovolené. Není 
ovšem výjimkou, když do Herničky zavítá 
tatínek nebo babička. Herničky probíha-
jí téměř po celý týden. V pondělí můžete 
navštívit speciální anglickou herničku. 
Ve středu a ve čtvrtek probíhají herničky 

zaměřené na básničky, říkánky a kolektiv-
ní hry. Od února se opět můžete těšit na 
Barevnou herničku plnou malování. 

Kromě pravidelného programu probíha-
jí i přednášky, workshopy a další zajímavé 
programy jak pro rodiče tak děti. V únoru 
se můžete těšit na pískování obrázků, které 
zvládnou vytvořit děti v jakémkoliv věku. 
V březnu se naučíme připravovat zdra-
vé svačinky pro děti. Budeme je společně 

Markéta Vašíčková
MC Robátko

vařit a ochutnávat.
Velké díky patří všem, kteří o Robátko 

pečují a podílejí se na jeho chodu. Další 
díky je pro děti, maminky, tatínky a další 
rodinné příslušníky, kteří Robátko navště-
vují. Jen díky Vám se Robátko může stále 
měnit. A jaké budou další změny, záleží jen 
na Vás!

Děkujeme Všem, kteří Robátko navštěvují.

Alžběta Hanzlová
Přísnotice

Jenom třídit nestačí

V naší obci Přísnotice zavedli před rokem 
nový způsob svážení odpadu. Každá domác-
nost dostala své vlastní popelnice na tříděný 
odpad a ty se vyvážejí přímo od domu jen 
jedenkrát měsíčně. Do té doby jsem si mys-
lela, že naše rodina žije docela ekologicky. 
Ovšem jasná konfrontace s gigantickou hro-
madou plastu, která každý měsíc odjíždí od 
našich dveří, mě vyvedla z omylu. Protože 
z veškerého vytříděného plastu se dá ve sku-
tečnosti recyklovat jen několik málo procent, 
je jisté, že jen třídit odpad nestačí. Měli by-
chom se naučit ho vůbec nevytvářet, nenosit 
si ho ani domů.

Proto mě těší, že můžu bez plastových obalů 
nakoupit už i v Židlochovicích. V sympatic-
kém obchodě zdravé výživy na horním konci 
náměstí Míru. Stačí přinést si vlastní látkové 
pytlíky, sklenice či plastové krabice a je mož-
né nakoupit úctyhodné množství potravin. 
Od rýže, mouky, luštěnin přes všechny druhy 
semen a rozinek po obiloviny a těstoviny. Do 
vlastních obalů si můžete stočit taky ekolo-
gickou drogerii. Dříve jsem se trošku styděla 
manipulovat v obchodě s látkovým pytlíkem, 
nyní mě to ale vysloveně těší. První pytlíky se 
dají koupit přímo v obchodě, další ušít doma. 
Plastové nádoby na mouku je dobré nechat si 

odvážit prázdné a nalepit si na ně značku.
Někomu by podobné nápady mohly připa-

dat jako módní vlna, která pomine. Myslím, 
že tento trend už neodezní. Lidí, kteří začí-
nají aktivně snižovat množství svého plasto-
vého odpadu, neuvěřitelně přibývá. Připadá 
mi to jen jako návrat k nedávné minulosti, 
po krátkém období plastového pobláznění. 
Ještě moje babička nakupovala na trhu más-
lo do kapustového listu. To už po nás nikdo 

nežádá, proč si ale nosit domů s taškou náku-
pu i třetinu tašky obalů. Veškeré plasty, které 
kdy byly vyrobeny, jsou zde na planetě stále 
s námi. I když je zrovna nevnímáme, protože 
byly odvezeny z našeho dohledu, někde stále 
jsou a jen tak nezmizí. Všechny plasty určitě 
nejsou špatné, mnohé jsou pro lidi i prospěš-
né. 

Špatné plasty jsou jen ty docela zbytečné.

Dopolední herničky v Robátku  / foto: archiv MC Robátko

Foto: autor  Anton Matyukha Fotky&Foto
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Každý rok koncem listopadu pověsím na 
naší zahradě a v sadu na Výhoně krmítka 
pro ptáky. Pak koupím pytel slunečnicové-
ho semínka a až do února, případně i déle, 
pokud mrzne, udržuji krmítka plná. Vím, že 
nejsem sám. 

Stačí se rozhlédnout po zahrádkách 
v našem městě a uvidíte takových krmítek 
celou řadu. Někde visí i lojové kuličky smí-
chané s různými semínky, které stravu pro 
ptáky výborně doplňují a zpestřují. Člověk 
tak aspoň trochu splácí daň za to, jak změnil 
krajinu. Zkuste si prohlédnout starší obrazy 
či fotografie – naleznete na nich daleko men-– naleznete na nich daleko men- naleznete na nich daleko men-
ší políčka se spoustou mezí, keřů s bobule-
mi, různých bylin. Taková krajina dokázala 
uživit spoustu hmyzu a byliny produkovaly 
velké množství semen. To všechno dohro-
mady pak tvořilo dostatečnou zásobu potra-
vin pro nejrůznější druhy ptáků. 

Lidé však svým působením krajinu velmi 
proměnili. Malá políčka jsme vyměnili za 
velké lány. Pěstujeme plodiny převážně pro 
zisk a bez ohledu na vlastnosti a potřeby půdy 
samotné. Plevely hubíme herbicidy, takže na 
rozsáhlých polích řepky nenajdete jiné rost-
liny. A to všechno pro jistotu ještě postříká-
me pesticidy, aby se tam neobjevil škodlivý 
hmyz. V takové krajině se ptákům daří velmi 
špatně. Poslední výzkumy například ukazují, 
že za posledních 25 let klesl výskyt hmyzu až 

Ing. Jan Vitula
starosta města

o 75 %. To už není problém, ale katastrofa. 
Poznáte to sami snadno. Starší řidiči si jistě 
dobře pamatují, jak museli v létě neustále 
čistit přední sklo od poletujícího hmyzu. 

Dnes takové problémy zdaleka nemáme. 
Pro řidiče je to možná dobře, ale pro přírodu 
naopak tragédie. Ptáci se proto totiž dostá-
vají  do vážných problémů a jejich popula-
ce rychle klesá. Jejich (nejlépe celoročním) 

krmením tak můžeme alespoň částečně 
zmírnit dopady současného stavu. Ještě větší 
službu uděláme ptákům tím, že vytvoříme 
v koutku zahrady neobhospodařovaný kou-
tek, kde necháme volně růst kvetoucí plevel. 

Vím, že je to krok proti našim zaběh-
nutým zvykům, můžeme tak ale přírodě 
pomoci se trochu vzpamatovat. Věřte mi, je 
to i v  našem zájmu.

Obzvláště při sněhové pokrývce jsou krmítka velmi vyhledávaná / foto: P. Vrba

Populace ptáků výrazně klesá

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Na první letošní výlet jsme vyrazili do 
údolí Svratky mezi Tišnovem a Nedvědice-
mi. Vláček jsme opustili v Borači a putovali 
kolem zčásti zamrzlé Svratky až ke kryté láv-
ce v Prudké, která je bohužel v dezolátním 
stavu. Odtud jsme se přesunuli do Doubrav-
níku známého mimo jiné i kostelem Pový-
šení svatého Kříže. Po krátkém odpočinku 
jsme vystoupali na rozcestí pod Křížovice-
mi, abychom se sklouzli do Černvíru, kde 
jsme si prohlédli krytý dřevěný most z r. 
1718 a tudíž i nejstarší na Moravě. Neopo-
mněli jsme nahlédnout ani na místní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.

Uvnitř se nachází vzácné řezbářské práce 
a gotické nástěnné malby. Cenný je i mra-
morový portál do dnešní sakristie. Fresky 
představují Narození Páně, Poslední večeři, 
Umučení Páně a Poslední soud. No a pak 
nám již nezbylo než dojít podél toku Svratky 
do Nedvědic, kde jsme náš výlet zakončili. Lednový výlet turistů / foto: P. Válek

V lednu zamířili turisté do Doubravníku
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Tříkrálová sbírka 2019: vykoledovaná částka je rok od roku vyšší

Tříkrálová sbírka v našem městě letos pro-
běhla v sobotu 12. ledna. Do ulic vyrazilo 
celkem 45 koledníků a 15 doprovodů. Tedy 
celkem patnáct skupinek koledníků. Koled-
níci jsou především žáci naší školy. Většina 
dětí se přihlásila z prvního stupně, dále jed-
notlivci z šesté, sedmé a osmé třídy, až po 
naše bývalé žáky. Některé doprovází i mlad-
ší sourozenci nebo děti navštěvující okolní 
školy. Šestnáctá pokladnička byla opět s las-
kavým svolením pana faráře umístěna do 
kostela. Sbírka proběhla za poměrně příjem-
ného teplého počasí. Všechny děti se vracely 
s naplněnými pokladničkami a plnými koši 
odměn a sladkostí, které dostaly od našich 
spoluobčanů. Občané Židlochovic jsou 
velmi vstřícní a příjemní, až na ojedinělé 
případy, byli všichni velmi vlídně a s nadše-
ním přijati. Celkem jsme tedy vykoledovali 
95 816 Kč (vloni 87 497 Kč). Je příjemné, byť 
to není prioritou, že vykoledovaná částka je 
rok od roku vyšší než částka předchozí. Nyní 
pár slov k využití výnosu ze sbírky.

Výnos sbírky z největší části putuje na 
podporu lidí v nouzi žijících na území Čes-
ké republiky.  Jde o různé formy pomoci pro 
nemocné, osoby se zdravotním postižením, 
seniory, matky s dětmi v tísni a dalším. Sbír-
ka podléhá předem daným pravidlům, výnos 
se dělí takto: 65 procent putuje oblastní cha-

Mgr. Daniela Tichá
ZŠ Židlochovice do zahraničí, 5 procent na celostátní pro-

jekty v rámci ČR a 5 procent na režii sbírky 
(odměny pro koledníky a doprovody, zajiš-
tění dokumentace, organizace, apod.).

Loňský příspěvek využil Hospic sv. Josefa v Rajhradě takto: 
nové instalace venkovních žaluzií v hospicových pokojích,
rekonstrukce společenské místnosti pro nevyléčitelně nemocné, jejich rodiny 
a blízké osoby,
realizace pietního místa pro pozůstalé, kde mohou důstojně a v klidu vzpomínat 
na své blízké zesnulé. 

Letos plánuje tyto projekty:
koupě a montáž klimatizací do rajhradského hospicu – klimatizované pokoje pro 
klienty,
auto pro pečovatelskou službu, které využije při pomoci seniorům, zdravotně zne-
výhodněným a osobám tělesně nebo chronicky postiženým,
rozšíření odpočinkové venkovní zóny pro klienty chráněného bydlení,
zkvalitnění péče pro pacienty lůžkového hospice formou pořízení vozíčků a lehá-
tek pro komfortnější převoz hospicových pacientů.

Podrobné informace o využití peněz najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Děkuji vedení Základní školy v Židlochovicích za podporu při přípravách sbírky, dále 
všem kolegyním z prvního stupně za nábor a evidenci koledníků, všem rodičům, 
zástupcům Skautu Židlochovice a ostatním, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a rea-
lizace sbírky. 

Děkujeme za příspěvky, vážíme se Vaší štědrosti, vlídnosti a empatie. 
Děkujeme za to, že pomáháte s námi.  















ritě, která sbírku v našem kraji organizovala, 
u nás tedy Oblastní charitě Rajhrad, 15 pro-
cent využije Diecézní charita brněnská,  další 
výnosy ve výši 10 procent putují na projekty 

Koledníci tříkrálové sbírky 2019 před židlochovickým kostelem / foto: P. Ustohal
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Mág s Monte-
rey, RILEY – Sedm sester, 
DROSTEN – Lvice z Maroka, 
COLGAN – Kavárnička na 
pobřeží, BACH – Ostrov 
kamélií

Společenské romány
MAWER – Pražské jaro, 
WINGATE – Než jsme byly 
tvoje, MÜNZER – Marlene, 
KOSTOVA – V zemi stínů

Historické romány
EBERT – Meč a Koruna, 
BOGDAN – Zapomenu-
tá královna, GABALDON 
– Lord John a skotský vězeň, 
MARTIN – Katova schovanka

Romány českých a sloven-
ských autorů
DOLEŽALOVÁ – Jeden 
kopeček šmoulový, ŘEHÁČ-
KOVÁ – …a přece mám život 
ráda, KOLAŘÍKOVÁ – Na 
konci světa, PETŘÍKOVÁ 
– Druhá šance

Detektivní romány a thril-
lery
BRYNDZA – Chladnokrevně, 
SLAUGHTER – Mozaika lží, 
JENKINS – Dívky ve vodě, 
DÁN – Dopis ze záhrobí, 
DAHL – Pět plus tři

Fantasy a sci-fi romány
SALVATORE – Kodex spo-
lečníků

Pravdivé příběhy
BON – Děvčátko na kře, 
HORÁČKOVÁ – Neotevřené 
dopisy

Autobiografické příběhy
SALTE – Šlehačková oblaka, 
SMETANOVÁ – Příběhy z 
olivového ostrova, aneb, Když 
na Korfu kvetou mandloně

Literatura faktu
KRAUSOVÁ – Odložený 
život, HÁJKOVÁ – Čekám, až 
se vrátíš

Komiksy
NOVÁK – Zatím dobrý

pokračování na straně 17 >>

Pocity – touhy po svobodě, spravedlnosti, tole-
ranci, respektu. Koncert byl plný nadšení ze sdílení 
těchto hodnot. Výběr z repertoáru Johna Lennona, 
Velvet Underground, Lou Reeda a Boba Dylana, 
přizvání muzikantky Evy Turnové z Plastic Peo-
ple of the Universe a komorního alternativního 
Půljablkoně v „punkových“ prostorách Oázy – to 
všechno dohromady vytvořilo atmosféru, ve kte-
ré se to skrývané pak snadno dostává na povrch. 
A jako takové, přirozené a spontánní má šanci 
nějak oslovit zúčastněné – domnívám se, že i ty 
nejmladší. 

Jan Palach nezemřel zbytečně, ale je třeba neú-
navně připomínat, proč se pro to rozhodl. Je tře-
ba zkusit v sobě samotných hledat odvahu bojo-
vat proti tomu zlu, na které každý z nás stačíme. 
Poslední dobou čím dál víc…  

Koncert pod taktovkou Toma Šenkyříka nám 
měl pomoct na to nezapomenout. A z výtěžku 
vstupného opravené Havlovo srdce na břehu Svrat-
ky nám to bude připomínat.

Díky!

„Jak dlouho budou existovat někteří lidé, než jim 
bude dopřána svoboda? Kolikrát člověk odvrátí 
hlavu a předstírá, že prostě nevidí? Odpověď pole-
tuje ve větru. Kolikrát musí člověk vzhlédnout, než 
spatří nebe? Kolik uší musí člověk mít, než uslyší, 
jak lidi pláčou? A kolik jich musí umřít, než si uvě-
domí, že jich už umřelo příliš? Odpověď poletuje 
ve větru.“ Slova Boba Dylana z písně Blowin´ in 
the Wind. Jedna z písniček, která zazněla v před-
večer výročí úmrtí Jan Palacha na koncertě, věno-
vaném jeho odkazu. Málokterý text se tolik blíží 
tomu, co asi Jan Palach chtěl svým sebeupálením 
sdělit. 

Ptám se sama sebe, jestli v nás nějak rezonuje 
Palachova oběť největší, která byla dána před půl 
stoletím. Doufám, že ano. Myslím, že právě hudba 
může a umí být tím, co oslovuje i ty naše nevidi-
telné a v obavách z patosu skrývané pocity. 

Jana Tesařová
návštěvnice koncertu Jan Palach

puklo. A protože si v letošním roce připomeneme 
30. výročí od sametové revoluce, rozhodli jsme 
se udělat srdce nové. Mělo by být opět usazeno 
v kameni. Všem co na Havlovo srdce přispěli velmi 
děkujeme. 

O slavnostním odhalení, kte-
ré plánujeme během jarních 
měsíců, budeme čtenáře infor-
movat. A ještě malá poznámka, 
k 30. výročí pádu totality chystá-
me několik kulturních akcí, o kte-
rých budeme postupně občany 
informovat.

Návštěvníci koncertu Jan Palach | Nezapome-
neme vložili do kasičky na dobrovolné vstupné 
celkovou částku 9 377 Kč.

Jak přesně bude využita odpoví Tomáš Šenky-
řík, místostarosta a iniciátor koncertu.

Malé dřevěné Havlovo srdce s lípou se nachá-
zí na břehu řeky Svratky u mostu poblíž památ-
níku starého mostu. Srdce ale v loňském roce 

Zeptali jsme se: Havlovo srdce

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Eva Turnová čte ze svých knih Turnový háj / foto: R. Nováková

Odpověď poletuje ve větru
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Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Jak se funguje bez vody a elektřiny

„Žijeme ve třetím tisíciletí, paničko! 
Pokud jste si toho nevšimla…,“ napadl mě 
před pár lety uznávaný architekt, kterého 
jsme si pozvali na pomoc při přestavbě naše-
ho domu. Šlo o nějakou nežádanou moder-
nizaci. Kdyby byl tušil, že časem budou naše 
děti chodit do školky bez elektřiny, bez vody 
a s kadibudkou na zahradě, pravděpodobně 
by tehdy na schůzku ani nepřijel.

Zato mně podobné prostředí připadá jako 
nejlepší možné k umožnění všestranného 
rozvoje malých dětí. Naše děti daleko lépe 
než my dospěláci umí souznít s cykly moudré 
přírody. Denně vidí, jak nejdůležitější mate-
riální věci fungují. Voda je vzácná a musí-
me o ni pečovat. Každý den ji náš průvodce 
Nico nosí v kanystrech z řádu pod kopcem. 
Je nutné jí šetřit! Voda je na pití, mytí rukou 
a mytí nádobí. Kdo se chce v létě cachtat, 
musí si vodu přinést sám, nebo počkat, až 
naprší. Dešťovka se schraňuje v nádobách na 
pozemku, aby se jí mohly přednostně zalé-
vat mladé stromky. Až když je jí dost, může 
být použita i na vaření ve venkovní pískové 
kuchyňce. V létě vodu do brouzdaliště na 
zahradě nosí tatínci.

Podobně je to s elektřinou, tedy světlem. 
V zimě je prostě odpoledne tma. Kdo by to 
byl řekl, že? Pro mě bylo první rok velké pře-
kvapení, že musím stihnout vyzvednout děti 
včas ne proto, aby mi nezavřeli školku, ale 
abych to stihla, než se setmí a nebude vidět 
na krok. Ve Výhonku všichni bytostně cítí-
me skutečnou sílu slunovratu a upřímně se 

těšíme, až se dny zase začnou prodlužovat.
Dále je tu otázka zajišťování tepla. Ve 

Výhonku se topí dřevem. Když se přijde z 
procházky, roztápí se rychle kamna na dřevo, 
a než všichni svlečou promočené oteplovač-
ky a rukavice, už se vzduchem line specifická 
uklidňující vůně domácího krbu. Myslím, že 
taky kvůli praskajícím polenům v kamnech 
se dětem v jurtě tak báječně spí. Dřevo se 
musí vozit, řezat a sekat, a to může být další 
rodičovská kratochvíle. Dlouho mě uklidňo-
valo, že když přijedu z Brna z únavného pra-
covního jednání, můžu si u jurty relaxačně 
nasekat třísky. Opravdu to pomáhá.

Na vodu a teplo se také neustále musí mys-
let. K vyladění provozní rutiny došlo bolest-
nou cestou různě náročných zkušeností. Jako 

například tehdy, když přes noc zmrzla voda 
v kanystrech a nešlo ji nijak dostat ven. Od té 
doby se ví, že před odchodem posledního ze 
školky musí být vždy část vody nachystána 
na následující den v hrnci na kamnech.

Dětem jsou všechny výše popsané sku-
tečnosti docela lhostejné a s radostí je zno-
vuobjevujeme jen my dospělí. Děti prostě 
zkoumají svůj svět a snaží se pochopit, jak 
vše funguje. Ovšem v prostředí, kde se „nic 
neděje samo“ a o vše se musíme zasloužit, se 
jim učí lépe. Svět je pochopitelný a uchopi-
telný. Den je naplněný skutečnými činnost-
mi s jasným reálným významem. A to je 
moc dobré.

Po procházce se těšíme na teplo z krbu / foto: archiv Výhonku

ZVEME VÁS NA

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN V ŽIDLOCHOVICÍCH

9. března, v 9:00 hodin, Masarykův kulturní dům,
pořádá ZO ČZS a Město Židlochovice

Sběr vzorků pro místní výstavu vín v Židlochovicích 
je do 28. února 2019. 

Vzorek = 2 lahve vína. Sběrné místo vzorků 
je ve spolkové budově ČZS, Palackého 240. 

Kontaktní osoba: Jan Šotnar tel.: 721 796 090. 
Hodnocení vína se uskuteční 2. března 2019 v 9:00 hodin

ve spolkové budově ČZS Židlochovice, Palackého 240.

pozvánka
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Pan Pavel Hegr, majitel firmy, se učil 
u zlatníka v Brně už v roce 1994. Záliba ve 
zlatě a odhodlání ho dovedla až do součas-
né doby, kdy vlastní tři prodejny a se svý-
mi zkušenostmi vyrobí ze šperků prakticky 
cokoliv.

Jeho firma Zlatnictví U Papouška působí 
na trhu již osmnáct let. První prodejnu ote-
vřel v Pohořelicích, poté následoval obchod 
v Moravském Krumlově. Před pěti lety ote-
vřel pobočku v Židlochovicích. V našem 
městě začínal v malém prostoru v pasáži. 

Když se v červnu loňského roku naskytla 
možnost větších prostor, neváhal a prodej-
nu přestěhoval na náměstí Míru. Obchod 
získal nejen větší prodejní plochu, ale záro-
veň možnost stát na jednom z hlavních 
prodejních míst v Židlochovicích. 

Zlatnictví U Papouška nabízí prodej 
šperků, jejich opravu, ale i výrobu šperků 
na zakázku a opravu hodinářského zboží.

A co můžete ve zlatnictví nakoupit? 
Na to jsme se zeptali majitele firmy pana 
Hegera.

„Zlatnictví U Papouška nabízí prodej zla-
ta, stříbra, chirurgické oceli, hodin, budíků 
a hodinek značek Casio, JVD, Secco a Len-
nox. Zároveň provádíme rozsáhlý servis, 
opravujeme šperky, hodinky, vyměňujeme 
baterie včetně zkoušky vodotěsnosti, zkracu-
jeme a vyměňujeme pásky. Vykupujeme také 
zlato i protihodnotou.“

Další neméně důležitou činností firmy je 
ruční zakázková výroba. "Vyrábíme snubní 
prsteny, ale i další šperky. Prsteny vyrábíme 
pro konkrétního zákazníka podle jeho před-
stav. Zakázková výroba snubních prstenů 
funguje tak, že zákazník přijde do prodejny 
buď s vlastním nákresem, fotkou, nebo si 
vybere z našeho vzorníku. Poté se domluví 
s naším personálem na velikosti, barvě zlata 
a termínu dodání. Samozřejmostí je rytina 
dovnitř prstenu.“ Rozsah jejich ruční výro-

rubriku připravuje
redakce

by je široký, zajímavou zakázkou je napří-
klad výroba náušnice do páru.

TRENDY V PRODEJI ŠPERKŮ
„V roce 2001 nebyl sortiment tak široký, 

v nabídce bylo pouze žluté zlato a stříbro. 
Postupem let ale poptávka narůstala. Přibylo 
zlato bílé, růžové, chirurgická ocel, začali se 
vyrábět různé kombinace šperků například 
s keramikou. Největší změna proběhla v pří-
věscích, kdy se z křížků a hvězdného zname-
ní na trhu objevily stromy života, nekonečna 
a andělská křídla. V současnosti je největší 
poptávka právě po andělských křídlech.

Naší snahou je nabídnout zákazníkům vše, 
co je zrovna na českém trhu k dispozici.“ 

NEJVĚTŠÍ OBJEM NÁKUPŮ
„Nejsilnější období roku jsou samozřej-

mě každým rokem Vánoce, ale také svátek 
svatého Valentýna. Každým rokem přijdou 
pánové nakupovat zásnubní prsteny, nebo 
cokoliv jiného pro své polovičky, takže se na 
Vás budeme i tento rok těšit.“

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.

Služby a obchody ve městě: Zlatnictví U Papouška

Z nabídky Zlatnictví U Papouška / foto: M. Moudrá

Firma:            Zlatnictví U Papouška

Adresa:          náměstí Míru 29, Židlochovice

Telefon:         +420 776 655 647

E-mail:         zlatnictviupapouska@seznam.cz

Web:               www.zlatnictviupapouska.cz

Sortiment:  zlato, stříbro, chirurgická   
                     ocel, hodinky

Provozní doba:
pondělí–pátek:  8:00–17:00
sobota:  8:30–11:00

Úvodem seznámil člen organizace pan 
Jan Urbánek všechny přítomné s pěstová-
ním a ochranou jabloní. Poukázal na rozdíly 
v pěstování tradičním způsobem a ekologic-
ky.

Po seznámení se systémem hodnocení 
bylo prováděno po představení jednotlivé 
odrůdy její hodnocení sedmi kriterii deví-

V prvním týdnu nového roku uspořádala 
Základní organizace českého svazu zahrád-
kářů Židlochovice ve spolkové klubovně 
degustaci jablek.

Degustace jablek: Nejlépe hodnocena je odrůda RED TOPAZ

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

tibodové klasifikační stupnice. Hodnoceno 
bylo 33 vzorků 30 účastníky. Nejlépe byla 
hodnocena odrůda RED TOPAZ.

Závěrem odpovídal pan Jan Urbánek na 
dotazy a doporučil účastníkům, aby se při 
výsadbě jabloní zaměřili na odrůdy, které 
jsou rezistentní vůči strupovitosti.



12 Příloha: Jižní Morava čte: Vítězná práce IV. kategorie speciální literárně výtvarné soutěže pro kolektivy 8-15 let. 

Koncert Jan Palach – Nezapomeneme  v klubu na Oáze / foto: R. Nováková
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Po základní škole zůstal tři roky doma, 
jak bylo povoleno v rodinách, které měly 
vlastní zemědělství. Do JZD, která se teh-
dy ve velkém začala zakládat, jít nechtěl, 
snil o studiu zahradnictví. „Já jsem chtěl jít 
do Rajhradu do zahradnické školy. Tenkrát 
však existovaly okresy a přejít z jednoho do 
druhého nebylo možné bez povolení. Byl 
jsem z okresu Hustopeče a Rajhrad už ležel 
v okresu Židlochovice. V Hustopečích si mě 
nalistovali: „Jak se jmenuješ chlapečku?  Tak 
pro tebe tady máme: hutník, horník nebo 
opravář lokomotiv. Co si vybereš?“   Pomohl 
mu strýc, který pracoval na okresní vojen-
ské správě. Uvolnění do Rajhradu se sice 
nepodařilo, ale šel se učit písmomalířem. 
To mu vyhovovalo, i když zahradnictví se 
chtěl věnovat ze všeho nejvíc. „Maluji rád, 
ale když to teď s odstupem času hodnotím, 
cítím, že zahradnictví mi bylo dáno z vrchu. 
Je to  dar, který jsem dostal a já  dělám všech-
no proto, abych ho předal dál.“

Po návratu z vojny bylo v Hustopečích 
písmomalířství zrušeno a aby nemusel kom-
plikovaně cestovat do Břeclavi, přestoupil 
do učiliště na obor malíř-natěrač, kde dal-
ších 10 let dělal mistra odborného výcviku.  
Další cesta ho zavedla do Brna, kde se na 
celých dvacet pět let vrátil k původní pro-
fesi písmomalíře. Láska k zahradničení ho 
však neopustila.

„Zahrádkářství  v sobě mám odmalinka. 
Pomáhal jsem otci, sotva jsem udržel lopatu, 
už jsem s ním musel do zahrady, být mu při 
ruce. Všechno mě učil.“ Společně roubovali i 
prořezávali stromy. Otec byl velmi moudrý 
muž a aby chlapce povzbudil v práci, zvolil 
pro něj snazší způsob roubování než bylo 
v  té době obvyklé. „Na podnož jabloně, 
o které otec věděl, že se dobře ujímá, jsem 
naroubova můj první stromek… a ono mi to 
rostlo.“

Jan Urbánek mohl být stejně tak dobrým 
fotbalistou. „Všechno to byla taková souhra 
náhod, v té době jsem hrál fotbal, poměrně 
idobře, ale protihráč mě kopačkou hrubě 
zranil ve tváři, a to jsem si řekl: Tak toto teda 
ne! A fotbalu byl konec. Začal jsem se inten-
zivně věnovat zahradničení.“

Výraznou postavou, kterou byl Jan Urbá-
nek ovlivněn, byl učitel biologie na měšťan-

rubriku připravuje
Milena Moudrá

ce Miloslav Žák. Nejprve pouze z povin-
nosti s ním chodil na školní zahradu, aby se 
později už s radostí pod učitelovým vede-
ním naučil další nové roubování, křížení 
a tvarovaní.  

V době, kdy pobýval v Brně, měl štěstí na 
další dvě velké osobnosti. Jednou z nich byl 
doc. Jaromír Šikula, skvělý praktik a před-
nášející na světových univerzitách  „Nav-
štěvoval jsem jeho přednášky a konzultoval s 
ním moje poznatky. Doc. Šikula sepsal celou 
řadu mouder a pranostik, psal do odborných 
časopisů. Vždycky si říkám, že přes zimu se k 
jeho článkům vrátím, že budu studovat i dal-
ší materiály, ale zima uteče a sotva se ozve 
jaro, je se mnou konec. Mám tolik zájemců 
o poradenství, že když mi jeden ubude, hned 
se zase dva až tři noví objeví.“

V Brně se také potkává s prof. Tomanem, 
pod jehož vedením zcela propadl malbě 
obrazů. Toto období trvalo 15 let, přičemž 
se i nadále věnoval zahrádkářství.

„Po smrti učitele to přestalo, jakoby s ním 
odešlo i to malování, byl to výborný peda-
gog.“ Když malování opustil, měl ve sbírce 
už téměř 150 obrazů. Opět se s plnou inten-
zitou vrátil do zahrady.

„Mám tolik plánů a je toho ještě tolik, co 
bych chtěl vyzkoušet a sdělit dál,  že se mod-

Jan Urbánek je povoláním písmomalíř, studovat však chtěl zahradnickou školu.  V době, kdy se rozhodovalo o jeho budoucí cestě, mu 
nebylo umožněno, aby si ji zvolil sám. Byly to úřady, které s ním měly své úmysly. 

Mezi námi sousedy: Jan Urbánek, zahrádkář a sadař
Zahradničení je dar, který jsem dostal z vrchu a cítím potřebu ho předat dál

Jan Urbánek předvádí řez ovocných stromů / foto: M. Gergel

lím, aby mě tady pán Bůh ještě pár roků 
nechal. Hlavně ty odrůdové skladby, vyzkou-
šet je tak, aby byly vhodné do našich pod-
mínek a aby byly rezistentní a nemusely se 
používat chemické postřiky.“

Už od března, kdy začíná péče o stromy, 
u něho zvoní telefony až padesáti netrpě-
livých zájemců o poradenství a praktic-
kou pomoc. „Já jsem vždycky poslední, ale 
i přede mnou musí být někdo ten poslední. 
Když vidím, že jsou lidé nadšeni, udělám pro 
ně maxim, i když už moc nestíhám. Ošetřit 
strom, který je ve špatném stavu mi trvá tře-
ba i dvě hodiny. Dovedete si představit, kolik 
času a síly pak zabere celý sad.“

Za domem v zahradě má svou vlastní 
„laboratoř“, kde testuje až dvacet odrůd 
meruněk a dalšího ovoce. Dnes už je scho-
pen vyhodnotit, co je pro naše podmínky 
nejvhodnější. „To, že například z osmdesáti 
odrůd jablek dokážu určit těch osm nejvhod-
nějších, je po mě odměnou. Mohl bych to 
dělat jen pro sebe, ale cítím potřebu sdělovat 
moje poznatky dál, aby i ostatní měli radost 
z krásného vlastního ovoce.“  

Své zkušenosti předává veřejnosti i v pra-
videlných praktických ukázkách řezů ovoc-
ných stromů. Zájemce má z celé repub-
liky, jezdí za ním až z Žiliny. „Bohužel víc 
než místních mám lidí zvenčí, a to mě tro-
chu mrzí. Mám to tady rád a záleží mi na 
budoucnosti sadařství.“ 

Jan Urbánek žije v Židlochovicích čtyři-
cet let, často se prochází po Výhoně a sledu-

Měl jsem štěstí na lidi, 
kteří mě prováděli životem.

Jan Urbánek vzkazuje: 
„Vysazujte, vysazujte…“
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Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Hledá se velká kniha Mesmerů

Městské kulturní středisko hledá kni-
hu Mesmerů – Kronika stolní společnosti 
– Mesmeři, kterou zapůjčil v minulosti učitel 
František Sedláček neznámému kamarádo-
vi. Také v případě, že kronika byla součástí 
pozůstalosti, prosíme jejího majitele o zapůj-
čení. Kniha bude pouze naskenována do 
městského archivu a majiteli znovu navráce-
na. Jedná se o unikát židlochovického spolku 
z doby okupace, který bude uložen budou-
cím generacím v městském archivu. Pokud 
knihu vlastníte, zastavte se s ní prosím na 
radnici, Masarykova 100, kancelář infor-
mačního centra v Židlochovicích.

Za případnou pomoc při hledání předem 
děkujeme.

„Mesmeři – stolní společnost několika vrstevníků, která vznikla v době nacistické okupace v Židlochovicích, kdy český kulturní a společenský 
život ochaboval. Trocha politického protestu, trocha recese. Název prý vznikl z patriotického sebevědomí Blučiňáků „Me sme me.“ 

Bohatě ilustrovaná kronika zachycovala všechny recesistické kousky stolní společnosti.

je stav ovocných stromů v sadech. 
Většina z nich byla založena i před 50–60 

lety.  I když v současnosti převládá tendence 
návratu právě ke starým odrůdám,  hodnotí  
Jan Urbánek lépe ty nové. „Jsou chutnější, 
netrpí strupovitostí ani padlím.“ 

V naší oblasti se daří meruňkám, odrů-
dám jablek, ve velkém se dříve také vysa-
zovaly švestky, na Moravu patří i ořechy.  
Naopak ubývá třešní a višní a Jan Urbánek 
vzkazuje: „Vysazujte, vysazujte…“ Nízký 
výskyt zde mají hrušky, jejichž pěstování je 
složitější. „Je to škoda, protože právě hruška 
je velmi zdravá a je jediné vyloženě zásadi-

té ovoce a když například pálí žáha, hruška 
pomůže lépe než soda. U nás na Výhoně 
ale neporostou. Školky to dělají na podnoži 
kdoule, která roste pomalu, zatímco hruš-
ka bujně. Kdoule nesnáší vápno a Výhon je 
vyloženě vápenatý.  Stromek živoří, za rok 
má přírůstek 2–3 cm, žloutne. Tady je potře-
ba hruškový semenáč“.  

Významnou skupinou, jež má v naší 
oblasti silné zastoupení je broskvoň. „Vel-
kou chybou je nákup stromku k výsadbě na 
podzim.  Ujme se tak 1/10. Školky to vědí, 
a přesto to lidem nabízejí. 

Všecko je o penězích a to mě mrzí.  Brosk-
voně dělám na mandloních, jsou odolné vůči 
vysokému obsahu vápna v naší půdě.“ 

Zkušenosti s péčí o stromy předává přítel 
Jan Urbánek také prostřednictvím celé řady 
vlastních instruktážních videí, které jsou 
ke zhlédnutí na youtube pod názvem: Jan 
Urbánek – pěstitel. 

(pozn. red.: oslovení „přítel“ používá svaz 
zahrádkářů, jehož je Jan Urbánek členem. 
Je to podobné, jako se např. v Sokole užívá 
označení „bratr /sestra“).

Z archivu města – autorem je jeden z Mesmerů František Sedláček

Gymnázium Židlochovice
si Vás dovoluje pozvat na

20. společenský ples
v pátek 22. února 2019 ve 20 hodin, v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích

k tanci a poslechu hraje skupina MODUL

slavnostní zahájení plesu – polonéza, kulturní vystoupení studentů, tombola
Občerstvení zajištěno

pozvánka
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Ing. Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice 

Bowlingový turnaj pobavil děti i jejich rodiče

Na drahách se utkalo celkem 15 družs-
tev kategorie 1. stupeň, 5 družstev katego-
rie 2. stupeň a 2 družstva kategorie juniorů. 
Turnaj jsme pojali trochu netradičně, kdy 
při 7 shozených kuželkách se zapisoval stri-
ke, což mělo za následek krásné výsledky 
v podobě 296 bodů u rodičů (Marián Jelí-
nek) a 234 u dětí (Zdeněk Antoš). 

 V mezičase se přikusovala pizza, kte-
rá byla součástí turnaje. Všechna družstva 
byla odměněna poukázkou na hodinu bow-
lingu a první tři družstva z každé kategorie 
pak poukázkami do OD Tesco v hodnotách 
300 Kč, 200 Kč a 100 Kč.  Vzhledem k počtu 
družstev v nejmladší kategorii bylo odměně-
no i 4. místo. 

Myslím si, že si turnaj rodiče s dětmi uži-
li. Tímto bychom Vás chtěli pozvat i na dal-
ší turnaje, kterými budou dětský pololetní 
turnaj 1. února 2019 a turnaj dítě + rodič 
v neděli 7. dubna 2019. Těšíme se na hojnou 
účast a nové rekordní výkony. 

Mezi vánočními svátky se konal v klubu Za komínem již 5. ročník oblíbeného vánočního turnaje družstev dítě + rodič, který pořádal Orel 
jednota Židlochovice ve spolupráci s Komisí sportu a mládeže Rady města Židlochovice.  

Skupinové foto po turnaji / foto: J. Bělohlávková

Zdeněk Juris
Fc Židlochovice

Fotbalový klub nezahálí ani v zimních měsících

Tým mužů se pravidelně schází k zim-
ním tréninkům v hale. Hráči také uspořá-
dali vánoční turnaj v Hrušovanech, které-
ho se zúčastnilo 16 týmů. 

Tým přípravek se mimo pravidelných 
tréninků účastní také zimní halové ligy 
v Žabčicích. 

I přes to, že nepatřili k největším favoritům 
turnaje, drží se v horní polovině tabulky, kte-
rá čítá 16 týmů. Tyto turnaje jsou rozděleny 
do pěti hracích kol, kde postupně sehrají 
zápasy každý s každým. Následně se tabulka 
rozdělí podle pořadí na poloviny a dohrávají 
se utkání o umístění. 

Pevně věříme, že dobře rozjeté turnaje 
dotáhneme do úspěšného konce a budeme 
hrát o umístění v horní polovině tabulky. Přípravka: zápas zimního turnaje v Žabčicích / foto: Z. Juris

Vážená redakce,
děkuji za váš vzorný zpravodaj.  

Ve srovnání s novinami v mém bydlišti váš zpravodaj voní člověčinou, vínem a meruňkami,  u nás zapáchá rivalitou a řevnivostí.
Zdraví čtenářka  z Brna

z vašich dopisů



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Stavba sokolovny – rok 1948 / archiv: T. Dratva

Stejné místo – duben 2016 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Aleš Palán 
Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři

Zajímavá kniha rozhovorů, popisující úplně jiný přístup k životu než 
na jaký je většina lidí zvyklá. Publikace je doplněná působivými foto-
grafiemi Jana Šibíka.

Nové knihy

Audioknihy
EISLEROVÁ – Gulliverovy 
cesty, FOGLAR – Chata v 
Jezerní kotlině, HORNÍČEK 
– Chvála pohybu, JONASSON 
– Zabiják Anders a jeho 
přátelé(a sem tam nepřítel)

Naučná literatura
WINTEROVÁ – Jíst a žít, 
WENDSCHEOVÁ – Žid-
lochovice na historických 
mapách, WEEKS – Psycholo-
gie pro chytré hlavy, LIN-
HART – Myslet jako včela

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
CURTI – V přírodě: jaro-léto-
podzim-zima

Básničky a říkadla
EISLEROVÁ – Jedna dvě, 
Honza jde

Pohádky
KROLUPPEROVÁ – Sněhová 
víla, WAGNEROVÁ – Srd-
ce pohádek, RITTEROVÁ 
– Pečeť pro krále, AMERY 
– Kouzelný svět pohádek

Pohádkové příběhy
BRAUNOVÁ – Johana s hla-
vou v oblacích, ZAJÍCOVÁ 
– Bůh je tady!, ŽIŽKOVÁ 
– Přece to nevzdáš 

Fantasy romány
FLANAGAN – Hraničářův 
učeň 13.: Klan Rudé lišky, 
KING – Kouzelná skříňka pro 
Gwendy

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
KROLUPPEROVÁ – Past na 
korunu, VÁLKOVÁ – Doba 
kamenná: Pomsta Šedého lva

Naučná literatura
BARMAN – Podivuhodná 
encyklopedie zvířat, ŠULC 
– Diktáty pro 5. ročník 

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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31. 1.–28. 2. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROMANA IVIČIČE
místo:  Malá galerie RTIC Židlochovice
pořadá: Městské kulturní středisko Židlochovice

1. 2., 10:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
místo: Orlovna Židlochovice
pořadá: Jednota Orel Židlochovice

2. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
Hraje skupina Dreams.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
vstupné:  150 kč na místě

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

5. 2., 19:30 | NÁBOR ŽEN A DÍVEK NA BABSKÉ HODY
místo: Masarykův kulturní dům, vestibul (vchod zezadu)
pořádá:  Židlochovické ženy

16. 2., 10:00 | DOMÁCÍ ZABÍJAČKA NA MILTONU
Domácí výrobky a teplé pochoutky přímo z kotle a pánve, prodej 
polévky do přinesených nádob, teplý svařáček a pivko.
místo:  Pohostinství Milton
pořádá:  Pohostinství Milton

20. 2., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  restaurace Za komínem
pořádá:  starosta města Židlochovice

22. 2., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ VÁLKA Z NOSISLAVI
Při víně o víně, ročník 2017. Kapacita omezena, rezervace na tel. 734 
352 343, infocentrum@zidlochovice.cz   
místo:  sklepení pod radnicí
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice

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

23. 2., 10:00 | PŘÍPRAVA AREÁLU PRO VLHY PESTRÉ
Provedeme odstranění náletových dřevin a uvolníme hnízdní stěny pro 
vlhu pestrou. Více informací: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz
místo:  za cihelnou
pořádá: Město Židlochovice a MVDr. Pavel Forejtek

Kulturní a sportovní akce v únoru 2019
23. 2., 13:00 | MEMORIÁL PETRA GOLY
Turnaj v mariáši (ve 3). Prezentace ve 13:00 hodin, zahájení her 
13:30 hodin. Hrají se čtyři kola po 50 min. s výměnou protihráčů. 
místo:  Pohostinství Milton
pořádá:  Pohostinství Milton
startovné:  100 Kč (zahrnuje guláš)

23. 2., 16:00–18:00 | PÍSKOVÁNÍ OBRÁZKŮ
Tvořivý workshop obrázků pro děti od 2 let a rodiče. Programem 
provede Petra Busiu. Rezervace na tel. 774 684 867
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko 

28. 2., 19:00 | KŘEST CD PŮLJABLKOŇ S MARIÍ PUTTNEROVOU
místo:  restaurace Za komínem
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
předprodej:  od 5. února v Informačním centru, cena 100 Kč

Připravujeme v březnu:

2. 3., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje skupina Emergency.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
předprodej:  od 5. února v Informačním centru, cena 150 Kč

5. 3., 9:30–11:00 | ZDRAVÉ SVAČINKY PO DĚTI
Vařící workshop, kde si všichni vyzkouší připravit svačinku pro děti. 
Pro děti je připravena barevná hernička. Programem provází Tereza 
Kukol a Markéta Vašíčková. Rezervace na tel:. 774 684 867.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko

9. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN V ŽIDLOCHOVICÍCH
pořádá:  ZO ČZS a Město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům 

22. 3., 20:00 | PLES ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

30. 3., 9:00 | KURZ TRADIČNÍ LUKOSTŘELBY
Přihláškyna tel.: 731 641 798, e-mailu: tristan.morava@gmail.com. 
místo: areál lukostřelnice v Židlochovicích
pořádá: 3D Lukostřelba Židlochovice
cena:  900 Kč bez lukostřeleckého vybavení
 700 Kč s lukostřeleckým vybavením

inzerce
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—
Chcete i Vy dobrou práci? 
Pracujte v ABB!

• hledáme nové kolegy do výroby 



ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Hledáme ke koupi  byt v Židlochovicích. 
Nabídněte prosím. Tel.: 739 912 867.
Koupíme domek se zahradou. Jaro 2019. 
Tel.: 703 668 397.
Matka s dítětem hledá podnájem v Židlochovicích.
2+1 nebo 2kk. Tel. :775 053 756.
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HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, 
autolakýrník, autoelektrikář, 

autokarosář

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA



Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydává město Židlochovice. Tisk povolen Ministerstvem 
kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědná redaktorka: Milena Moudrá, milena.moudra@zidlochovice.cz. Grafická úprava, inzerce: 
Ing. Renata Nováková, renata.novakova@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Mgr. Iva Musilová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1700 ks.  Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je neprodejný a je bez-
platně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 1. 2. 2019, Židlochovice. Foto na obálce: Milena Moudrá. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.

20 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Ples města: iluzionisté baví návštěvníky / foto: R. Nováková

Koncert Jan Palach – Nezapomeneme  v klubu na Oáze / foto: R. Nováková

Tři králové a doprovod  / foto: P. Ustohal

Kolem řeky Svratky / foto: P. Válek

Ples města: majitelé hlavní výhry – pobytu v Zámku Valeč / foto: R. Nováková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky Mgr. Daniela Tichá (vpravo) / foto: P. Ustohal

Když napadne příliš rychle mnoho sněhu / foto: M. Moudrá

Ples města: kouzlo iluze – vznášející se krabice / foto: R. Nováková


