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V nejbližších dnech bude zahájena stav-
ba komunitního centra. Co přesně si pod 
názvem komunitní centrum máme před-
stavit?

Je to název pro zařízení, kde se potkávají 
různé druhy aktivit související s životem ve 
městě. Ať už jde o činnost fungujících spolků 
věnujících se práci s dětmi nebo klub senio-
rů a maminek, ale současně je to i místo pro 
sociální práci, jejímž hlavním zaměřením je 
pomoc při začlenění osob a skupin sociál-
ně vyloučených či vyloučením ohrožených.  
Komunitní centrum je místo, kde se budou 
potkávat různé cílové skupiny při různých 
aktivitách.

Jan Vitula: Zahajujeme stavbu komunitního centra

Celý komplex budoucího centra se sklá-
dá ze tří budov včetně venkovního zázemí. 
Počítá se středně velkým sálem, velkou ote-
vřenou halou, v němž bude možné realizo-
vat různé aktivity, je zde vyčleněn i prostor 
k potkávání  se od jara do podzimu ve ven-
kovním prostředí... Myslím, že je to velice 
chytře vymyšleno. 

Jak a kým přesně bude centrum využíváno?
Centrum bude využíváno pro vzdělávací 

i kulturní akce pořádané městem Židlo-
chovice anebo neziskovými organizacemi, 
které si budou moci prostory centra pronaj-
mout. K tomuto účelu nabídne objekt něko-
lik menších kluboven, vhodných třeba pro 
různá poradenství. Už dnes vyjádřilo zájem 
uskutečnit zde své aktivity několik nezisko-
vých organizací  z města i okolí.

Milena Moudrá
redaktorka

Stavba komunitního centra bude financo-
vána z prostředků EU (dotace z Integrova-
ného  regionálního operačního programu ve 
výši 33 mil. Kč), celkové  náklady na stavbu 
jsou 74,2 mil. Kč. Stavba se částečně dotkne 
i staré radnice, mimo jiné zde bude zbudo-
ván výtah a tedy přístup do prvního patra 
bude bezbariérový.

Připravujeme také dotační financování 
provozu komunitní sociální práce s působ-
ností v celém regionu. V projektu jsou 
samozřejmě přesně vypsané aktivity, ale to 
neznamená, že tento výčet je uzavřený. Jed-
na věc je, že chceme financovat právě práci 
lidí v sociální sféře, ale pracovali jsme napří-
klad i s myšlenkou, že se zde budou pořádat  
dny zahraničních kuchyní, etnická setkání, 

Vizualizace nádvoří komunitního centra
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promítání kina apod. Čili je možné zde mít 
celou řadu dalších věcí, které přímo nesouvi-
sí s  financováním z tohoto projektu.

Bude mít veřejnost možnost využívat 
prostory komunitního centra pro vlastní 
soukromé akce?

Samozřejmě, i s touto variantou počítáme. 
Je zde sál s kapacitou 50  až 60 lidí a velká letní 
hala a my si přejeme, aby se tu konaly aktivity 
připravené přímo samotnými občany.

Zahájení stavby je na spadnutí. Co se 
bude v nejbližší době dít?

Už v prvním březnovém týdnu by měly být 
práce zahájeny. Prvotně proběhne dokončení 
demolice objektů za radnicí a následně se za-
čne stavět.  Ve finále se stavba dotkne i parko-
viště vedle Infocentra,  kde bude vybudováno 
veřejné WC, úschovna kol a nové schodiště 
spojující parkoviště se zahradou za budou-
cím komunitním centrem. To všechno by se 
mělo odehrát do poloviny příštího roku.

Znamená to, že za rok a půl bude komu-
nitní centrum připravené k využívání?

Ano, termín dokončení je 30. června 2020.

Omezí stavba provoz na ulici Legionářská?
Mírné omezení se očekávat dá, hlavně 

v době pohybu stavební techniky. Většina 
aktivit se však bude odehrávat na našich 
pozemcích tam, kde má stát samotné komu-
nitní centrum. Takže nějaké celkové uzavře-
ní ulice Legionářská, až na výjimečné přípa-
dy, nehrozí.

Vlivem stavby přijdeme o další, už teď 
v celém městě nedostačující, počet parko-
vacích ploch. Jak budete dál i v budoucnu 
řešit tento problém?

Přímo u komunitního centra na Legionář-
ské dojde k rozšíření míst k stání. Tím, že 
budova je vsazena dál od ulice, vznikne více 

prostoru pro kolmé stání aut. Nové parkoviš-
tě je plánováno před obytným domem č. p. 
143 naproti budově Policie ČR na Masary-
kově ulici a několik míst navíc nabídne  nově 
zrekonstruované stávající parkoviště vedle 
Infocentra.

Ve výhledu také počítáme s vybudová-
ním parkování v rámci sídliště, kde máme 
již dnes vyprojektovaná další parkoviště. Ta 
však na realizaci musí ještě chvíli počkat. Ale 
souhlasím s Vámi, parkování je dlouhodobý 
problém a dlouhodobým ještě bude.

Co byste řekl tomu, kdybychom v rámci 
roku vyhlásili několik dní bez aut? Připo-
jíte se?

To je určitě zajímavý nápad. Ale i když je 
jasné, že se bavíme o dobrovolné záležitosti, 
doporučoval bych počkat až na spuštění vla-
kového spojení. Pak se docela rád přidám.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 27. března od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Bc. Simona Šebková, DiS.
Odbor Obecní živnostenský úřad 

Statistika o počtu podnikatelů a živnostenských oprávnění regionu Židlochovicko
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Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Město rozhodlo o vypsání dotačního programu pro spolky na rok 2019
V loňském roce město rozdělilo ze svého rozpočtu 1,5 mil. Kč na 

podporu činnosti neziskových organizací. Na konci loňského roku 
jsme navrhli navýšení této částky na 1,7 mil. Kč. Tuto částku jsme 
také schválili v rozpočtu pro rok 2019. Rada města na svém úno-
rovém zasedání schválila podmínky, podle kterých budou spolky 
letos o dotace žádat, a ve stejném znění je poté schválilo zastupitel-
stvo. Z toho plyne, že neziskové organizace budou moci své žádosti 
o příspěvek podávat 1.–17. dubna. 

Formuláře bude možné stáhnout na webu města, sekce: Město 
Židlochovice/Dotace. 

Pro více informací mne mohou zájemci také kontaktovat na tele-
fonu: 734 352 330, nebo emailu: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz.

Předpokládaný časový postup rozdělení dotací:
Únor: Schválení dotačních podmínek radou a zastupitelstvem města.
Březen: 1.–31. 3. vyvěšení schváleného dotačního titulu na úřední desce.
Duben: 1.–17. 4. termín pro podávání žádostí.
Květen: Schválení podaných žádostí radou a zastupitelstvem města.

Město Židlochovice je obcí s rozšířenou 
působností. Do správního obvodu města 
Židlochovice náleží obce Blučina, Brat-
čice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, 
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 
Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, 
Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovi-
ce, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, 
Žabčice a Žatčany. Pro porovnání uvádíme 
přehled vzrůstu podnikatelských činností 
v tomto obvodu za posledních šest let.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 23. ledna 2019
výběr z usnesení
ZM vyhlašuje:

Dotační program „Podpora základních čin-
ností v oblasti poskytování registrovaných 
sociálních služeb občanům města Židlo-
chovice a občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2019.“

ZM rozhodlo:
uzavřít s Českou  spořitelnou a.s. investič-
ní dlouhodobý úvěr s úvěrovým rámcem 
170.000.000 Kč, s úrokovým zatížením 
fixním 2,79 % ročně, bez zajištění, účelově 
určená k refinancování současného úvěru 
a financování investičních akcí r. 2019–
2021, se splatností 30. 6. 2033.

RM 25. ledna 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na výstavbu komu-
nitního centra s firmou ESOX s.r.o., 







JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

IČO: 00558010, která se umístila na prvním 
místě s cenou 61.368.061 Kč bez DPH.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo se společností AQUA-
TIS a.s., IČO: 46347526, na dílo „Projektová 
dokumentace – úprava rozvojové plochy 
pro vyjmutí ze záplavového území“ v ceně 
200.000 Kč bez DPH. 

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na odstranění nevy-
užívaného objektu sýpky včetně navazující 
cihelné zdi v ceně: 225.000 Kč s termínem 
provedení do 31. 3. 2019.

RM schvaluje:
připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2019.

RM schvaluje:
zřízení pracovní pozice strážníka a navýšení 
počtu strážníků Městské policie k 1. 4. 2019 
a pověřuje tajemnici MěÚ k vyhlášení výbě-
rového řízení.

 









RM 8. února 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu se společností OpenArch - 
projektování staveb, s.r.o., s názvem „Rober-
tova vila – stavební úpravy, statické zajištění 
a částečná změna využití“ v ceně 199.900 Kč 
bez DPH. 

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemek 
p. č. 2417/17 o výměře 6 339 m2 v k. ú. Žid-
lochovice v trati Revolníky. 

RM schvaluje:
navýšení příspěvku pro ZŠ Židlochovice, 
p. o., na rok 2019 o 190.000 Kč s účelem na 
připojení nového křídla učeben k el. sousta-
vě.

RM odvolává: 
Dagmar Krkavcovou z pracovního místa 
ředitelky MŠ Židlochovice z důvodu vzdání 
se pracovního místa ředitelky a vyhlašuje 
konkurz na obsazení pracovního místa ředi-
tele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice 
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019.









Rekonstrukce  uhelny na školní dílnu

Mgr. Martina Bartáková
kancelář tajemnice

V prosinci loňského roku byla dokončena   
rekonstrukce nevyužitých prostor v budově 
základní školy, které sloužily v minulosti jako 
sklad uhlí, na odbornou učebnu – školní díl-
nu pro žáky 1. a 2. stupně, ve které bude pro-
bíhat výuka řemeslných a technických před-
mětů. Rekonstrukce byla hrazena z dotace 
IROP a projekt byl realizován městem Židlo-
chovice. Stávající prostory  byly  zrekonstru-
ovány na moderní učebnu – školní dílnu pro 
16 žáků. Součástí realizace projektu bylo také  
vybavení odborné učebny učebními pomůc-
kami. Dílna je vybavena svěráky, vrtačkami, 
frézkami, soustruhem, ohýbačkou plechu, 
pilkami  a dalším řemeslným  vybavením. 
Přístup do učebny je bezbariérový.

Škola doposud disponovala pouze jednou 
odbornou učebou pro výuku řemeslných 
a technických předmětů, a to s maximální  
kapacitou 24 žáků, tato kapacita byla znač-
ně nedostačující. Rekonstrukce nevyužitých 
prostor umožní navýšit počet výukových 
hodin řemeslných a technických předmětů  
zejména pro výuku žáků 2. stupně.

Školní dílna doplnila stávající  pracoviště, 
ve kterém probíhá výuka předmětu Člověk 
a svět práce. Do prostoru původní učeb-
ny  nebylo možné umístit stroje a zařízení 

potřebné k moderní a činnostní výuce tohoto 
předmětu. V nové dílně mohou  žáci praco-
vat i se složitějším zařízením, které je součástí 
běžné stolařské  a klempířské dílny. Výuka se 
tímto způsobem přiblíží praxi. V dílně je také 
organizována výuka volitelného předmětu 
Technická výchova, který je v rámci nabídky 

volitelných předmětů školy koncipován jako 
přímá příprava žáků, kteří uvažují o kariéře 
v učňovských technických oborech. Všichni 
tito žáci si díky nové dílně a jejímu vybave-
ní osvojí praktické dovednosti potřebné pro 
jejich další uplatnění na trhu práce.

Dílna po rekonstrukci bývalé kotelny / foto: STAMA GROUP s.r.o.
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 Jak postupovat, když se volič přestěhuje?  

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území 
České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na obecním 
úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze sez-
namu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad 
o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obec-
nímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 
2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat 
své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským 
průkazem s oddělenými  rohy a potvrzením o změně místa 
trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuál-
ními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 
dnem 14. dubna 2019, nemusí činit žádný úkon.

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, 
kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském 
úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský 
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné 
předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 
do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi.

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí a občany jiných 
členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evrop-
ského parlamentu naleznete na webových stránkách města. 





Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

Samostatný odborný referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu – vodní hospodářství.
Zájemci se mohou přihlásit do 15. března 2019.  

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Komenda – vedoucí odboru,
tel.: 547 428 760 nebo 604 290 308.

V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu, připravme se již nyní

Eva Válková
Odbor vnitřní správy

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování 
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České 
republiky konat?  

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat: 
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. 
května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat 

ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 
průkaz (viz níže) a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského 
parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Tento seznam vede městský úřad pro každé volby 
do Evropského parlamentu. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb 
(14. dubna 2019) zanese úřad do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem 
je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán auto-
maticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič si může ověřit na úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů 
pro všechny druhy voleb na území České republiky.

Rada města Židlochovice vyhlašuje
konkurz na pracovní místo:

 Ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice, příspěvkové organizace.
Přihlášky včetně příloh budou přijímány poštou nebo osobně na adrese Městský úřad Židlochovice,

Nádražní 750, do 15. března 2019 do 13:00 hod.
Více informací nalezente na webovýsh stránkách města v sekci aktuality.

oznámení

Upozornění na stavební činnost 
a dopravní omezení na ulici Palackého

Od pondělí 4. 3. 2019 po dobu 1 měsíce bude probíhat demolice objektu bývalé sýpky 
na ulici Palackého (za objektem DPS). 

Při stavební činnosti dojde k omezení provozu na ulici Palackého. 
V období od 5.–9. března 2019 pak bude ulice Palackého (v prostoru stavby) úplně uzavřena. 

Objízdná trasa bude po ulici Husova. Dopravní omezení bude v dané lokalitě vyznačeno přechodným dopravním značením.
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Je nejvyšší čas plánovat, co s dětmi o prázdninách

Termíny Zaměření
1. 7.–4. 7. 2019 výtvarný (poze po–čt) 
8. 7.–12. 7. 2019 vědecký
15. 7.–19. 7. 2019 sportovní
22. 7.–26. 7. 2019 roční období
29. 7.–2. 8. 2019 výtvarný

    5. 8.–9. 8. 2019 v přírodě
12. 8.–16. 8. 2019 sportovní
19. 8.–23. 8. 2019 vědecký
26. 8.–30. 8. 2019 výtvarný

Příměstské tábory jsou určeny pro děti, které splňují následující 
podmínky:

žák prvního stupně základní školy (tj. ve školním roce 
2018/2019 absolvoval první až pátou třídu základní školy nebo 
přípravnou třídu),
musí být splněna podmínka rodičů dítěte (obou) o jejich vaz-
bě na trh práce (zaměstnaný, vedený v evidenci Úřadu práce 
jako uchazeč o zaměstnání, OSVČ, student – připravující se na 
budoucí povolání, rekvalifikace).





V roce 2019 proběhne v době letních prázdnin celkem 9 turnusů. 
Každý turnus má svůj vlastní program se zaměřením, ale je zpraco-
ván tak, aby si každý přišel na své.

Kde?  Mateřská škola (Brněnská, č. p. 705), poslední dva tur-
nusy Robertova vila (Nádražní č. p. 232).
Kdy? Pondělí až pátek (1. turnus po–čt, pá–státní svátek), vždy 
od 7.00 do 17.00 hod.
Za kolik? 1 den/100 Kč (celkem 500 Kč, v ceně 2 × svačina 
a oběd).

Přihlášky bude možné získat:
v Informačním centru v Židlochovicích, ul. Masarykova 100, 
na webu města Židlochovice,
na podatelně Městského úřadu Židlochovice, ul. Nádražní 750.

Přihlášky je možné odevzdat v písemně podobě do 30. dubna 
2019 na adresu Nádražní 232, Židlochovice, 667 01. Dítě může být 
přihlášeno i na více turnusů, na každý turnus  však musí rodič vypl-
nit samostatnou přihlášku. 

Dotazy zasílejte na email: kristyna.ondrova@zidlochovice.cz













Mgr. Martina Bartáková
kancelář tajemníka

Město Židlochovice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice bude realizovat pro děti 
příměstské tábory v době letních prázdnin 2019.

Ukliďme Česko: Přijďte s námi udělat naše město zase o něco hezčí

Ing. Jan Vitula
starosta města

Na začátku dubna se v Židlochovicích 
už tradičně připojíme k akci “Ukliďme 
Česko“. Možná si mnozí z vás říkají, že 
je zbytečné neustále po někom uklízet 
odpadky, když je za pár dní vidíme na 
stejných místech znovu. Samotného mě 
někdy podobné myšlenky napadají. 

Obzvláště, když každým rokem prochá-
zím stejnou trasu kolem silnice na Bluči-
nu a pravidelně posbírám několik pytlů 
odpadků, které vyhazují řidiči z oken 
automobilů. 

Pak si ale vzpomenu na celou řadu míst, 
které před začátkem této tradice byly plné 
odhozeného letitého smetí a dnes jsou 
celoročně v pořádku. 

Ano, jsou místa, obzvláště kolem sil-
nic, která se musí uklízet každý rok zno-
va. Ale většinu těch, které jsme před lety 
uklidili poprvé, stačí jen projít a sebrat 
drobné nečistoty. Je to jasný signál, že 
se naši občané naučili vnímat obec a její 
okolí jako svůj domov. A doma člověk 
také neodhodí láhev od pití na zem. 

Tak neváhejte a 6. dubna s námi přijďte 
uklidit náš společný domov. Vše, co k tomu 
budete potřebovat, dostanete od organizá-

torů a odměnou vám bude pocit, že je naše 
město a jeho okolí zase o něco hezčí.

Skupina dobrovolníků Ukliďme Česko / foto: archiv města
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inzerce

—
Chcete i Vy dobrou práci? 
Pracujte v ABB!

• hledáme nové kolegy do výroby 

Dětský sbor se chystá na mezinárodní festival do Krakowa

Nikola Heinrichová, Anička Flajšingerová
členky sboru

Dětský sbor Židlochovice se po úspěšném 
Vánočním koncertě začíná připravovat na 
první velkou výzvu – účast na Mezinárodním 
festivalu pěveckých sborů v polském Krakově. 
Prvním a velmi důležitým krokem byl výběr 
správných skladeb, které musí být dostatečně 
náročné a přitom pro posluchače poutavé. 
Tohoto úkolu se výborně zhostila naše sbor-
mistryně a vybrala skladby, které nás na první 

poslech zaujaly. Teď už nás čeká týmová prá-
ce na nastudování. Nebude to jen o zpěvu, ale 
i o choreografii, a to děti velmi baví.

Všichni se moc také těšíme na naše květno-
vé soustředění, které opět proběhne v rekre-
ačním středisku Prudká u Tišnova. Víme, že 
nebude čas na zahálení, ale hodně se zde nau-
číme díky intenzivnímu dvoufázovému zkou-
šení, a také se dobře pobavíme. Protože radost 
ze společné činnosti nás spojuje a výzvy nás 
motivují ke stále lepším výkonům.

Po úspěšném uvedení minioperetky Šípko-
vá Růženka už děti plánují nastudování další 

hudební pohádky. Volba tentokrát padla na 
Perníkovou chaloupku. Děti se opět budou 
podílet na výtvarném a choreografickém 
nastudování, kde plně projeví svou kreativitu 
a fantazii.

A kde nás můžete slyšet v nejbližší době? 
Na květnou neděli vystoupíme v Židlochovi-
cích s jarním programem na akci Velikonoční 
hraní s beránkem, čeká nás společný  koncert 
s Dětským sborem Brno a už teď se těšíme na 
velké pódium na Meruňkobraní 2019. 

Redaktoři školního časopisu se Zdeňkem Junákem ve vysílání rozhlasu Brno

redakce časopisu 
DALEKOHLEDím

V pátek 8. února 2019 redakce školního 
časopisu Gymnázia Židlochovice navštívila 
Český rozhlas Brno. U vstupu do rozhlasu 
nás přivítal redaktor Jiří Kokmotos, který 
nám představil program celého dopoledne. 
Nejprve jsme se vydali do živého vysílání, 
kde byla naše výprava hostem Zdeňka Juná-
ka. V tomto rozhovoru naše šéfredaktorka 
prozradila kromě jiného, jak funguje náš 
časopis DALEKOHLEDím. 

Po živém vysílání jsme se vydali do stu-
dia, kde si každý z nás načetl krátkou zprá-
vu. ujsme pak rozebírali a Jiří Kokmotos nás 
upozornil na kvality a vady v našich proje-
vech. Z nahrávacího studia jsme vyrazili na 
prohlídku celé budovy, kromě news roo-
mu jsme se byli podívat do sklepení, kde je 
archiv nahrávek. 

Dále jsme ještě viděli velké nahrávací stu-
dio, kde se právě natáčela skladba brněnské-
ho komorního orchestru.

Bylo to povedené dopoledne plné nových 
informací a zajímavých zážitků, na které 

i díky uchovaným nahrávkám asi dlouho 
nezapomeneme. Záznam přímého 
vstupu vysílání si můžete poslechnout na: 

www.gymnzidlo.cz ve složce s názvem  
Redaktoři školního časopisu v redakci 
Českého rozhlasu Brno.

Ve studiu rádia Brno se Zdeňkem Junákem / foto: archiv DALEKOHLEDím
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Ing. Petr Válek
Klub turistů

Únorový výlet turistů směřoval do obory Holedná

Cílem únorového výletu byla lokalita 
nepříliš vzdálená, avšak o to hojněji navště-
vovaná zejména obyvateli Brna-Holedné.

„Kus přírody s volně žijící divokou zvěří 
uprostřed Brna! To je obora Holedná, nachá-
zející se mezi městskými částmi Kohoutovi-
ce, Bystrc, Jundrov a Komín. 

Ohraničený prostor o rozloze 327 ha před-
stavuje účelové myslivecké zařízení, které 
slouží k obornímu chovu zejména mufloní 

a daňčí zvěře, jež se v oboře spolu s návštěv-
níky volně pohybuje. Nejenom brněnské děti 
tak mají skvělou možnost vidět na vlastní 
oči chov divoké zvěře. 

Při tichém a klidném pohybu listnatým, 
převážně dubovým lesem místy s borovice-
mi může návštěvník spatřit daňky, daněly, 
jeleny, laně, muflony i muflonky. K vidění 
je zde i ptačí populace, a to zejména datel, 
strakapoud a žluva .

Zatímco daňky, jeleny i muflony může 
návštěvník vidět volně se pohybovat oborou, 
není tomu tak u divokých prasat, která by 
mohla člověku ublížit. 

Součástí obory je proto v její jihozápadní 
části i malá obůrka o rozloze asi 200 × 150 
m, v níž divočáci žijí. Krajina v oboře je čle-
nitá. Nechybějí prudké svahy ani rovinatá 
údolíčka. Nejvyšším vrcholem je Holedná 
s výškou 391 m. n. m. v severní části oblas-
ti.“ (www.pruvodcebrnem.cz)

I my jsme to zažili v nádherném sobot-
ním dni a mohli se pokochat obyvateli 
místní obory a stejně tak výhledy na Brno, 
které na rozdíl od jiných ročních obdo-
bí umožňují bezlisté stromy na úbočích 
Holedné.

Židlochovičtí turisté v oboře Holedná / foto: P. Válek

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

V Masarykově kulturním domě byl viděn i Večerníček

První únorovou neděli uspořádalo 
Sdružení Židlochovice tradiční dětský 
maškarní karneval. 

Přestože v našem kraji právě vypukla 
chřipková epidemie, byl sál kulturního 
domu zcela zaplněn a vládla zde výbor-
ná nálada. O hudbu a zábavu se tentokrát 
postaraly TETINY. 

Téma karnevalu „Z pohádky do pohád-
ky“ děti splnily na jedničku. Na parketě 
jsme viděli princezny, prince, víly, beruš-
ky, kočičky, rytíře, akční hrdiny a dokon-
ce i večerníčka.

Tetiny si nachystaly soutěže i volný 
tanec. Bavily se nejen děti, ale i dospělí si 
přišli na své. Jako každoročně nechyběla 
bohatá tombola

a občerstvení. Odměnou pro pořada-
tele byly spokojené tváře dětí, kterým se 
vůbec nechtělo domů.

Děkujeme všem, kteří přispěli do tombo-
ly a všem, kteří se na organizaci podíleli. Partnerku zatím nemám, ale i tak tančím rád / foto: M. Mžíček
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Děti mají v předškolním věku obrovský 
potenciál k rozvoji dovedností a schopností, 
který jen čeká na vhodné podněty. Záleží jen 
na nás, jaké zkušenosti dítěti umožníme. 
A protože máme ve školce deset předško-
láků, zařadila se cílená předškolní přípra-
va i u nás. Její vedení zaštiťuje průvodkyně 
Alžběta Macková, která sestavila promyšle-
ný program na celý rok. Zeptala jsem se jí, 
jak to celé ve Výhonku probíhá.

Alžběto, jak je předškolní přípravka ve 
Výhonku koncipována?

Náplní práce průvodců není jen každoden-
ní starost o děti ve školce, ale je tu spousta díl-
čích pedagogických a organizačních činností, 
mnohé z nich děláme dohromady, další jsme 
si rozdělili, a tak na mě padla starost o budou-
cí školáky. Vzala jsem to jako výzvu, oprášila 
svoje pedagogicko-psychologické znalosti, 
srovnala teorii s praxí, představila si zápis ve 
škole a udělala jsem si plán, co bychom měli 
s dětmi zvládnout.

Jak přípravka probíhá?
Od září máme ve Výhonku 10 předškoláků. 

Pracujeme spolu vždy ve středu, a pokud to 
jde, býváme venku. Každý měsíc má své téma, 
které navazuje na měsíční pedagogický plán. 
V září to byly barvy a tvary, a tak jsme kolem 

Malí Výhonci už vybírají aktovky

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

My si na to přijdeme, jak to má být správně / foto:  archiv Výhonku

sebe hledali jemné barevné odstíny. Tvary 
jsme si ukazovali na listech, skládali jsme je 
z klacíků, modelovali. V říjnu jsme začali 
počítat, sbírali jsme plody a sčítali a odčítali, 
naučili jsme se jednotlivé číslice. V listopadu 
jsme procvičovali paměť, povídali si o životě, 
zarývali si do paměti, co bychom nechtěli ztra-
tit. Prosinec se vezl na vlně vyprávění, hráli 
jsme si s vánočním příběhem. A v lednu jsme 
pokročili od hlásek k písmenům. Ve školce se 
vše točilo ve vesmíru, a tak i my jsme skládali 
názvy planet, překreslovali souhvězdí, počítali 
hvězdy, vyprávěli si vesmírné příběhy. Postup-
ně se nám poznatky nabalují, skládají a děti 
uchopují jejich souvislosti. Je to pro nás tako-
vá veliká dobrodružná cesta za poznáním.

Jaká je role průvodce?
Děti jsou přirozeně nastaveny k objevování 

nových věcí, zákonitostí a souvislostí. Hledají, 
ptají se, ukotvují si, co už vědí, poměřují nové 
informace se starými. Průvodce by jim měl být 
k ruce, měl by je podpořit, povídat si s nimi, 
spolu s nimi hledat odpovědi. Nejcennější je 
však to, na co si děti přijdou samy.

Jaké schopnosti se snažíte primárně rozvíjet?
Podpořit přirozenou zvídavost, s takovými 

dětmi je pak jednoduchá práce, která oprav-
du těší. Je to radost být součástí jejich procesu 
poznávání světa.

Výstavy v Malé galerii Infocentra

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

ROMAN IVIČIČ fotí nejraději krajinu, zvířata a vše, co je v jeho očích 
zajímavé. Roman se věnuje především reportážní fotografii, v poslední 
době ho přitahuje více příroda a zvířata v ní. Oslňující hru barev, stínů 
a vtipných příběhů mohli návštěvníci vidět v galerii do 28. února 2019. 
Každá z deseti fotografií měla navíc svůj příběh. 

Foto Koniklec
„Krásná, chundelatá luční kytka. Návštěvu koniklecové louky u Brna vře-

le doporučuji všem fotografům, je to nádhera. Na jaře zde po ránu uzříte víc 
válejících se lidí, než u nás po hodech. Vše je ale jinak, jsou střízliví a mají 
před sebou foťák.“

JANA VONDROVÁ… tak to vidím Já
Po úspěšné výstavě Romana Ivičiče z Hrušovan se v měsíci březnu 

a dubnu představí Jana Vondrová z Velkých Pavlovic. Autorka je fotograf-
kou se širokým záběrem a s rozličnou tematikou. Na výstavě můžete vidět 
krajinu, portrét i makro fotografii. Všechny vznikaly především v oblasti 
Modrých hor a malebné Pálavy. Výrazným motivem dosavadního díla 
jsou také detaily, viděné očima fotografky, všude kolem nás. Zachyceny 
jsou lupínky květin nebo listy s kapkami rosy oroseného listu či pletivo 
plotu nebo výhonek vinné révy. Významnou doménou současné tvorby 
jsou lidé zachycení v situacích každodenního bytí. 
Na výstavu Jany Vondrové vás zveme od 1. března do 30. dubna 2019. 

Malá galerie infocentra, která je otevřena volné tvorbě amatérských i profesionálních umělců žijících nejen na Židlochovicku, ožila 
v novém roce hned dvěma fotografickými výstavami. Tou první byla ve čtvrtek 31. ledna zahájená výstava Romana Ivičiče z Hrušovan 
u Brna, který vybral ze své sbírky fotografie přírodní scenérie krajiny od Brna po Pálavu. 

Koniklec: fotografie z výstavy Romana Ivičiče
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Jak je zřejmé z tohoto krátkého popisu, 
jedná se o pohádkovou komedii Jana Drdy 
– Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý 
čert.

Komedie od autora, který se narodil 
4. dubna 1915 a jeho dětství rozhodně nepa-
třilo k nejšťastnějším a jednoduchým. Matka 
mu zemřela při porodu mladší sestry a otec 
poté opustil rodinu. Výchovy dětí se ujali 
prarodiče – rodiče (pěstouni) zemřelé matky.  
Rodina řemeslníka neoplývala přebytkem, 
a tak se na zabezpečení domácnosti museli 
podílet všichni. Přes to se podařilo Janovi 
vystudovat. 

Již během studia vycházely jeho autorské 
pokusy a povídky pro děti. Pro ochotní-
ky psal divadelní hry. Jednu z jeho prvotin:  
Jakož i my odpouštíme, uvedl v roce 1943 
i Soubor Židlochovických ochotníků. Další 
známou dramatickou pohádkou, uvedenou 
na židlochovickém jevišti byly: Hrátky s čer-
tem, které byly uváděny dvakrát v různém 
časovém období.   

Zde by se dala jmenovat celá řada Drdo-
vých děl, které se staly  známými.  Městečko 
na dlani, Živá voda, Vyšší princip, Princez-
na Jasněnka,  nebo Němá barikáda. Po roce 
1945  se z Jana Drdy stává výrazná politická 
osobnost silně levicově orientovaná.   

Přesto 25. srpna 1968 vydává v Rudém prá-
vu článek s názvem: „Nezkřivte jim ani vlas, 
nedejte jim ani kapku vody“, ve kterém důraz-
ně vystupuje proti invazi spojeneckých vojsk. 

Hlavní postavou nové hry místních ochotníků je zapomenutý čert Trepifajksl

Lubomír Spáčil
Divadelní spolek T.J. Sokol Židlochovice

Rozvernou komedii, ve které se střetává dobro se zlem, závistivost s láskou a snaha naučit čerta pracovat,  si pro své letošní vystoupení 
vybrali herci Divadelního odboru Sokola Židlochovice.

Následovalo vyloučení z KSČ a odchod do 
ústraní. Umírá v roce 1970.

Ale vraťme se k našemu příběhu. Díky 
poklidnému životu na české vsi lidé téměř 
zapomenuli na peklo a na čerty. To je přece 
úplně normální.  Co však není normální, je 
skutečnost, že díky nepořádkům a nejrůz-
nějším organizačním a jiným opatřením se  
stane, že i v čertovské evidenci dojde k chybě 
a prostě se z ní ztratí čert. A nejhorší na tom 
je, že to zjistí až po zhruba osmi stech letech 
sám vládce pekel – Belzebub. 

A tím začíná náš příběh o sousedech 
z Dalskabátů, bohaté mlynářce, pracovitém 
kováři a jeho ženě, zamilované děvečce 

a vdově Plajznerce, která v sobě spojuje 
lásku k lidem, poctivost, upřímnost a nebojí 
se žádné práce a překážek. Najdeme zde 
ale také převlečeného faráře, intrikánského 
kostelníka, potulného komedianta a řadu 
čertů, z nichž je pro nás nejdůležitější 
Trepifajksl, na kterého i peklo zapomnělo.

V této rozverné komedii se setkává dob-
ro se zlem, nesnášenlivost a závist s láskou 
a  s Plajznerčinou snahou naučit i čerta pra-
covat pro jeho dobro a přiznejme, tak trochu 
i pro dobro její.

A co z toho všeho vzniklo, předvedou na 
jevišti naši herci. Přijďte se proto na ně podí-
vat a povzbudit je v jejich snaze.

Protagonisté hry Jana Drdy na zkoušce / foto: M. Moudrá

Zeptali jsme se: Výkupna sběrných surovin

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Výstavbě pozemního parkoviště, kte-
ré poskytne téměř osmdesát míst ke stání 
v oblasti vlakového terminálu, ustoupila 
provozovna na výkup starého kovového 

šrotu. Počítá se s obnovením výkupny a pří-
padně kde? Odpovídá Mgr. Tomáš Šenky-
řík, místostarosta.

Ano, v těchto místech, kde vrcholí práce 
na novém parkovišti, působila firma Hulman 
kovošrot, s.r.o. O možnost využívat služeb této 
společnosti občané nepřijdou. Firma Hulman 
připravuje stavbu nové haly za areálem sběr-

ného dvora a bude poskytovat stejné služby, 
jaké nabízela v prostorách předchozích. Tím, 
že se jedná o soukromou společnost, nemůže 
město přesně říci, kdy nové prostory firma 
otevře. Podle posledních informací by to ale 
mělo být ještě v letošním roce.  

Zveme vás na představení
4. dubna v 18:00 hodin – 5. dubna v 18:00 hodin – 6. dubna v 16:00 hodin

Masarykův kulturní dům, vstupenky na místě
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Spolek Otakárek  zve na jarní exkurzi do Šardic

Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Exkurze je v ekocentru objednána na 
sobotu 30. března 2019, od 9:00–15:00 h. 
Maximální počet účastníků je 20 osob. 
Pokud máte zájem, je nutné se předem 
obrátit na spolek. Poplatek činí 200 Kč na 
osobu. V ceně je zahrnuto malé občerstve-
ní, oběd a počítáme také s vegetariánskou 
variantou. Doprava není součástí uvede-
ného poplatku, vyřešíme dle počtu při-
hlášených osob. Přihlásit se mohou také 
rodiče s malými dětmi. Pobyt v přírodě 
nemůže uškodit. 

Plánovaný program bude zahájen na 
ekocentru v Šardicích a po lehkém obědě 
se podíváme na farmu. 

A co o hospodaření bratrů Marado-
vých píše na webu Asociace soukromých 
zemědělců? 

“Hlavním cílem hospodaření na eko-
farmě bratrů Maradových je realizace 
ekologického zemědělství zaměřeného na 
ochranu půdy a dalších složek životního 
prostředí. Do fádní zemědělsky intenzivně 
využívané krajiny vracejí Maradovi pestrost 
a obnovují její ekologickou kostru. Jejich 
unikátní krajinotvorná činnost brání erozi 
a dramaticky zvyšuje biodiverzitu. Potkáte 

Na podzim roku 2017 spolek Otakárek pořádal první přednášku Proti suchu. Své poznatky tehdy ve sklepení pod radnicí prezentoval  
Dr. Petr Marada. Návštěvníky zaujal  citlivým přístupem ke krajině a ochotou pustit se do zemědělství tak, aby bylo udržitelné a citlivé 
k životnímu prostředí. Cílem přpravovaného výletu bude právě ekocentrum a farma Dr. Petra Marady a jeho bratra Miroslava.

tu bažanty, zajíce, koroptve, polní ptactvo, 
vodní živočichy, motýly, hmyz a všechno to, 
co v okolní krajině stěží přežívá. Způsobem 
hospodaření a také programovým intenziv-
ním navracením organické hmoty do půdy 
zvyšují nejen její kvalitu, ale také schopnost 
zadržovat vodu v krajině.” (www.asz.cz)

Máte-li zájem se spolu s Otakárkem 
vypravit do Šardic, dejte nám prosím 
vědět do neděle 24. března na telefon: 608 
542 369 nebo na e-mail: otakarek@spole-
kotakarek.cz. 

Těšíme se na Vás!  
Je pouze na nás, jednotlivcích, jak bude 

krajina kolem nás vypadat… 

Moravský křest nové knihy Evy Turnové se uskuteční ve sklepních 
prostorách vinárny na náměstí

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V letošním roce si připomene 30 let od 
sametové revoluce. Tehdejší události, které 
započaly demonstrací 17. listopadu 1989 na 
Václavském náměstí v Praze, odstartovaly 
kroky, které významně ovlivnily další směřo-

vání naší země a osudy nás všech. K jubilej-
ním oslavám svobodných třiceti let se bude 
naše město hlásit během celého letošního 
roku, a to prostřednictvím několika kultur-
ních akcí. 

Tou první bude moravský křest knihy Evy 
Turnové, která u nás již vystoupila letos v led-
nu. Eva Turnová je česká spisovatelka, zpěvač-
ka a překladatelka. Jako muzikantka působila 

v kapelách Půlnoc nebo The Plastic People of 
the Universe. V současné době má také pravi-
delný pořad glos v Českém rozhlase Plus. 

Šikulové ze Židlochovic na programu ČT Déčko

Mediální komise

Pořad Šikulové, který vysílá Česká tele-
vize na programu Déčko, zná jistě mnoho 
malých obyvatelů Židlochovic. 

Pořad, který připravuje Ostravská televi-
ze, je natáčen na různých školách v rámci 
České republiky. 

Dne 22. ledna 2019 se tento pořad natáčel 
na Základní škole v Židlochovicích. Vybra-
né děti ze 2. ročníku se staly přímými účast-
níky natáčení. 

Hlavním tématem připravovaného dílu 
byl podmořský svět. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin a každá společně s moderátory 
vytvořila dva výrobky. 

Výsledek jejich snažení můžete zhlédnout 
dne 10. března 2019 od 11:00 hodin na pro-
gramu ČT Déčko. Netrpělivé čekání na kameramana / foto: archiv základní školy

Autorské čtení Evy Turnové s hudebními 
vstupy se uskuteční 29. března v 19.30 h. 

Akce se uskuteční ve sklepeních vinárny na 
náměstí. Vstupné je dobrovolné.
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„Do podnikání v oboru arboristika jsme 
s mým kolegou Josefem Haškem vkráčeli 
pozvolně,“ říká Jiří Zapadlo a pokračuje: 
„Bylo to někdy v roce 2010, kdy se Pepa vrá-
til z Anglie a rozhlížel se, do čeho by se pustil. 
Je vzděláním dřevorubec s praxí v oboru, ale 
také v zahradnictví. V Česku tedy dál pokra-
čoval jako zahradník. Zároveň se začal zají-
mat o stromolezectví a v Praze se zúčastnil 
týdenního kurzu. Já jsem vzděláním lesník, 
na škole mě arboristika zajímala, ale ještě se 
samostatně nevyučovala.“

Po škole pracoval Jiří Zapadlo jako úřed-
ník na Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesa. Motivován aktivitou budoucího kole-
gy Josefa Haška složil zkoušky na práci 
s motorovou pilou. „Pochytil jsem od něj 
základy stromolezectví. Začali jsme společ-
ně trénovat a také zkoušet svoje dovednosti 
na malých zakázkách, ještě jako melouchy 
při stálém zaměstnání.“ V roce 2012 zís-
kali velkou zakázku. Šlo o ošetření stovek 
stromů ve vojenském areálu v Bystřici pod 
Hostýnem. To už nebylo se zaměstnáním 
slučitelné, proto se nejprve Josef Haško 
pustil naplno do podnikání. „Já jsem snížil 
úvazek, ale zaměstnání si držím, je to pro 
mě spojení s prací v lesnictví a také „odpo-
činek v kanceláři.“

První léta byla charakteristická sbíráním 
intenzivních zkušeností – jak v technikách 
lanového lezení, způsobech ošetření stro-
mů, tak obecně v podnikání. Byla to také 
doba budování sítě zákazníků. „Snaži-
li jsme se co nejvíc diferencovat nabídku 
služeb, ale zároveň neopustit dřeviny. V hlu-
chých měsících jsme se věnovali zahradním 
pracím - pokos trávníků, tvarování živých 
plotů, prořezy ovocných stromů.“  Dnes vět-
šinu práce tvoří rizikové kácení a ošetřová-
ní vzrostlých stromů v městské zeleni, na 
hřbitovech, na zahradách a v parcích. Na 
doplňkové práce, i když je lidé se zahrád-
kami žádají, už nezbývá moc času.

Při práci se kolemjdoucí často ptají: „Jak 
jste dostal to lano až k vrcholu stromu?“ 

„To se vezme tenká pevná šňůra se 
závažím na konci a zhoupnutím a švihem 
se vyhodí směrem do požadovaného rozvět-
vení. Když přeje štěstěna a nához se pove-
de, naváže se na šňůrku lezecké lano, kte-
ré se přetáhne přes rozvětvení tak, že oba 
konce lana dosahují na zem.“ Při pohybu 

rubriku připravuje
redakce

v koruně jsou na laně schopní dolézt i do 
okrajových částí stromu. A když náhodou 
nedosáhnou, pomůže pilka na čtyřmetrové 
teleskopické tyči, která dosah ještě rozšíří. 
Ze země to vypadá, že práce jde lehce, ale 
je to fyzicky namáhavé. Jen sedací úvazek 
se všemi navěšenými pracovními nástroji 
váží zhruba 15 kg. 

„Při postupném kácení, kde není dost 
prostoru na to, aby se strom pokácel celý, si 
navážeme na nohy taková zahnutá železa 
s hrotem, tzv. stupačky, které umožní stoupat 
i po holém kmeni. Kácení pak probíhá tak, 
že se odřezávají části větví nebo kusy kme-
ne tak, aby nic nepoškodily. Někdy je potře-
ba pomocníka, aby odřezané kusy spouš-
těl navázané na laně do volného prostoru 
na zemi. A třeba bezpečně pokácet strom 
na hřbitově zabere hodně času a námahy. 
Spouští se zde opatrně skoro vše.“

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH ZAKÁZEK
Dřevorubecké práce pro Národní park Podyjí.
Ošetření dubů v areálu Rendez-vous u Valtic.
Sběr osiva z lesních stromů. Ze semen se pak 
pěstují stromky v lesních školkách.

PÉČE O STROMY
„Pro majitele vzrostlých stromů bych chtěl 

zmínit nejčastější chyby v péči o stromy, 
s kterými se setkáváme: 

Odřezávání spodních kosterních větví 
přímo u kmene. Kmen je velkými řeznými 

Předmětem podnikatelské činnosti, kterou se zabývají Josef Haško a Ing. Jiří Zapadlo, je arboristika.
Je to obor zaměřený na stromy – na straně teoretické se zabývají jejich fyziologií, dynamikou vývoje, stabilitou, na straně praktické jejich 
pěstováním, ošetřováním, posuzováním a inventarizací. Obor se v Česku začal rozvíjet až s počátkem nového tisíciletí. Praktičtí strom-
olezci se pohybují po stromech pomocí lan, ve svojí práci tak spojují dovednost práce ve výškách a různé způsoby ošetřování stromů. 
Velkou pozornost musí věnovat bezpečnosti – vysoko nad zemí používají motorové pily, práce probíhají na veřejných prostranstvích. 

Služby a obchody ve městě: Josef Haško, Jiří Zapadlo 
Péče o stromy

Práce ve výškách je na denním pořádku / foto: soukromý archiv firmy

Firma:  Péče o stromy

 Ing. Jiří Zapadlo,
 776 338 480,
 jiri.zapadlo@post.cz
 
 Josef Haško,
 732 517 779,
 peceostromy@gmail.com

Web: www.peceostromy.net

ranami infikován houbami, dřevo v kmeni 
křehne, tvoři se dutiny.

Zanedbání péče v období dospívání 
stromů. V tomto období lze řezem vyloučit 
nežádoucí růstové jevy (rozdvojení kmene, 
nebezpečné rozvětvení), které se později 
u velkých stromů nedají odstranit a řeší se 
nákladnými opatřeními. 

Příliš hustá výsadba ovocných stromů, 
nebo nedostatek místa pro vzrostlé stromy. 
Při výsadbě je nutné zjistit rozměry dospělé-
ho stromu a tomu přizpůsobit výběr odrůdy 
a rozmístění stromů.“
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Michaela Oprchalová
Unkovice

Jižní Morava čte: Můj svět za sto let
Vítězná práce v kategorii literární soutěže  11–15 let

Ahoj,
Je rok 2118, jmenuji se Lenka a je mi 12 let. 

Mám ještě mladšího bráchu Filipa, kterému 
je 10 let. Společně s rodiči bydlíme v Žid-
lochovicích. Kvůli globálnímu oteplování  
žijeme v ,,krtčích“ domech, kde je průměr-
ně 25°C (jsou to vlastně domy, na kterých je 
zemina, ale jsou ve své přirozené nadmoř-
ské výšce). Vláda zakázala auta, náklaďáky 
a autobusy, proto používáme vzducholodě. 
Některá zábavní centra mají dovolené i elek-
trovláčky. Ptáte se proč? Protože v roce 2070 
roztála Arktida a oceán zaplavil celou Aus-
trálii a okraje dalších kontinentů, alespoň to 
tak znám z vyprávění. 

Můj tatínek je známý vědec. Velice ho 
zaujala vykopávka Teropoda, kterou našli 
archeologové v roce 2012 u Brna. Podařilo se 
mu z dochovaných vzorků zachránit a ode-
brat buňku býložravého Teropoda. Po letech 
výzkumu a klonování se mu podařilo odcho-
vat první malé mládě. Vznikl celý býložravý 
Teropod. Když od naší babičky dostal DVD 
s Vaším ,,Jurským parkem“, zamiloval se 
do něho a měl sen si ho udělat. Podařilo se 
mu to, ale poučil se a klonuje jen býložravé 
nelétavé druhy dinosaurů. Jeho park sahá od 

Židlochovic až k Pálavě. Chováme hlavně 
Tenontosauruse, Stegosauruse, Plateosau-
ruse, Mussaasauruse a samozřejmě Teropo-
dy. Já osobně mám nejraději Triceratopse. 
Zkoumám jejich vajíčka, rozlišuji jejich sto-
py od jiných. Až vyrostu, chtěla bych taky 
pracovat pro vědu. Povedlo se mi s tátovou 
pomocí naklonovat Triceratopse tak, aby měl 
maximálně 1 metr. Asi se Vám zdá, že si moc 
s přírodou zahráváme, ale nebojte, chováme 
se k nim s úctou a obdivem. Když v roce 2108 
prohlásili náš park za veřejný, měli jsme hod-
ně práce. Jak s parkem, tak jsme se s tátou 
museli starat i o mámu, která čekala Filipa. 
Všichni mi říkali, že jsem byla tátova velká 
pomocnice, ale o tom silně pochybuji, pro-
tože jsem pomalu začínala chodit, takže si 
to dokážete asi představit. Ale i tak jsme to 
všechno zvládli. Ze židlochovického zám-
ku jsme udělali muzeum o tátově výzkumu. 
Přes vinohrady, až na Výhon byl postaven 
elektrovláček. Akátová věž má stále stejný 
účel jako předtím, až na to, že jsme ji celou 
zrekonstruovali a druhý rozdíl je v tom, že 
vy jste se dívali na okolní vesnice, ale my se 
díváme na náš Jurský park. Celý park pokrý-
vá hustá tráva s roztroušenými dřevinami 
a okolo betonových plotů jsou husté lesy, celý 
prostor má asi 112 000 km2, aby se dinosauři 
necítili stísněně. Celým areálem protékají tři 
potoky, které se vlévají do vodní nádrže Nové 

Mlýny. Všechna voda je chemicky upravená, 
aby když naše dinosaury bude chtít někdo 
otrávit, tak aby jed dinosaurům nic neudě-
lal, ale jinak chemie ve vodě nemá žádný vliv 
na dinosaury. To je k našemu parku, ale jak 
vypadá můj normální všední život?

Vstávám v devět hodin. Ke snídani mívám 
většinou banány nebo ovocné či zelenino-
vé saláty. Poté jdu do školy. Většinou mám 
5 hodin. Každý den máme angličtinu a češ-
tinu, matematiku, fyziku a poslední předmět 
má každý kraj jiný, ale zásadou je dokázat 
pečovat o přírodu kolem sebe. Po vyučování 
chodím s kamarádkami na oběd. Dostává-
me těstoviny, brambory, většinou však slané 
kaše. Když dojdu domů, jdu se podívat na 
dinosaury do parku. Zahraji si hodinu na 
housle a hurá ven, protože ve škole nedostá-
váme domácí úkoly. K večeři máme nějakou 
buchtu. Asi jste si všimli, že nejíme maso, je 
to kvůli tomu, že je málo zvěře a celosvětově 
se musí chránit. Chodívám spát o půl desá-
té. Ale předtím si něco čtu. A takto to jde od 
pondělí do čtvrtka. V pátek, sobotu i neděli 
do školy nemusíme, a tak dva dny pracujeme 
a v neděli odpočíváme či cestujeme. Prázdni-
ny máme jen měsíc. Ale mně to nevadí, pro-
tože máme i dost jiných státních svátků.

Tohle je „Můj svět“ a jak vypadá ten 
Tvůj????

NOVÉ VARHANY
Varhany byly postaveny na objednávku 

Brněnské Curiae. Do původní skříně J. Melzera 
z Kutné Hory je postavil okolo roku 1916 Voj-
těch Káš. Jde o pneumatický kuželkový nástroj 
dvou manuálový s pedálem, mající výpustnou 
ovládací trakturu a 9 znějících rejstříků. 

Tyto varhany dlouhá léta sloužily jako učeb-
ní nástroj na brněnských varhanních školách. 
Odtud byly nabídnuty farnosti Nosislav, aby 
nahradily stávající již nefunkční nástroj Bohu-
mila Žloutka, jehož oprava by byla nerentabil-
ní. Pro pořízení nových varhan nahrála i sku-
tečnost, že Kášovy varhany prošly v nedávné 
době (okolo roku 1995) rekonstrukcí a nemají, 
až na drobná opotřebení žádné závady. Materi-
ál zakoupených varhan je mnohem kvalitnější, 

Výměna varhan v kostele sv. Jakuba st. v Nosislavi      farní řádky

Martin Otýpka
Nosislav

V neděli 3. února byly v nosislavském kostele sv. Jakuba správcem židlochovické farnosti R. D. Mgr. Pawlem Cebulou slavnostně požeh-
nány varhany, které nahradily již technicky nevyhovující původní starý nástroj z roku 1936 z dílny Bohumila Žloutka. Na programu žeh-
nání se podílel místní ekumenický sbor, nově požehnané  varhany poprvé rozezněl známý brněnský varhaník Martin Jakubíček. Složitý 
proces instalace varhan dokumentuje výstava fotografií, která je ke zhlédnutí v interiéru kostela.

Výstava starých varhan a fotodokumentace z montáže / foto: M. Moudrá
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Věřícím začíná příprava na Velikonoce

Pawel Cebula
farář

Na začátku posvátné postní doby na Pope-
leční středu přijímáme na znamení křeh-
kosti a pomíjivosti našeho lidského života 
popel na hlavu se slovy kněze: „Pamatuj, 
člověče, jsi prach a v prach se obrátíš“.  

Tato slova nám připomínají, že jednoho 
dne přijde náš den, opustíme tento svět 
a staneme před Bohem tváří v tvář. Jak ten-
to okamžik bude vypadat? Budeme se bát? 
Jsme připraveni? To nevíme, proto slyšíme 
Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evange-
liu“. Tzn. žijte bezúhonně, bez hříchu v hlu-
boké víře a s láskou v srdci.

Na to nás upozorňuje v postní době cír-
kev, když nám ukazuje Kristovy rány, tu 
Boží lásku vůči nám lidem, která sahá až na 
kříž. To byla cena našeho vykoupení. 

Apoštol Pavel připomíná, že jsme byli 
vykoupeni ne něčím pomíjivým; zlatem 
nebo stříbrem, nýbrž drahocennou krví 
našeho Spasitele.

A právě proto, abychom se na sebe 
podívali v pravdě a abychom se zastavili na 
cestě životem, abychom se vrátili ke Kristu, 
k naší původní Lásce, nabízí nám církev 
doby a dny pokání, kdy se máme snažit o tři 
dobré skutky: půst, modlitbu  a almužnu.

Půst
Církev nám v současné době v podstatě 

ukládá pouze dva dny, kdy se máme pos-
tit: Popeleční středu a Velký pátek. Tehdy 
se můžeme jenom jednou najíst dosyta 
a dvakrát si dát něco málo k snídani a veče-
ři. Tady nejde o nějaké sebetrápení – Bůh 
nepotřebuje náš hlad. Svatý Augustin říká, 
že v půstu nejde o to, nenávidět své tělo, 
nýbrž pouze bojovat proti zlým návykům 
a tak přispívat k ozdravění. Půst nám otvírá 
oči, abychom se viděli v pravdě a dokázali 
se změnit. Zároveň každý pátek, když zvo-
ny odbíjejí 15.00 hodinu, připomínáme si 
Kristovu smrt na kříži a snažíme se v tento 
den dobrovolně nejíst maso.

Dáváme almužny
Almužna neboli sebedarování znamená 

dát druhému to nejlepší, co bychom chtěli 
sami pro sebe.  Almužna to je náš dar pro 
druhé, naše otevřené srdce a oči k tomu, co 
právě potřebují. V tom smyslu může být al-
mužnou i naše odpuštění a láska.

Modlitba
Modlitbou se člověk vedený láskou 

pozvedá a tíhne po spojení se svým Pánem. 
Modlitba tedy není v první řadě naší povin-
ností, jak to často chápeme (musím se 
modlit ráno a večer), ale je to náš největší 

Popeleční středou, letos 6. března, začíná čtyřicetidenní posvátný čas půstu trvající do Květné neděle, po níž přicházejí svatý týden a nej-
důležitější svátky v křesťanském světě, Velikonoce.

poklad, který bychom si měli hlídat a vážit 
si ho, jako si vážíme každé chvilky s tím, 
koho máme rádi. A tady je přece někdo ješ-
tě větší, samotný Bůh, který nám naslouchá. 
V období půstu zvláštní modlitbou je rozjí-
maní Křížové cesty s čtrnácti zastaveními, 
každou neděli půl hodiny před večerní mší 
svatou.

Popel na Popeleční středu pochází ze 
spálených ratolestí, použitých při vítaní 
Krista na Květnou neděli. Takhle vítali Ježí-
še obyvatelé Jerusalema. Volali – Hosanna 
– a házeli mu k nohám ratolesti. Ve sku-
tečnosti izraelský lid vítal Krista kobercem 
vyskládaným z palmových listů. Je třeba 
si uvědomit, že Izrael je suchá krajina a že 
každá rostlina je zde malým zázrakem. Bylo 
to tedy pro ně něco velmi důležitého. Člo-
věk obětoval Bohu to nejvzácnější a to se 
stalo popelem.

V našich podmínkách je tradice vítání 
Krista na Květnou neděli spojená s používá-
ním kočiček, které začínají pučit. Jako něco, 
co nově vyrůstá a záhy, na podzim zvadne, 
shnije a obrátí se v popel.  Stejně jako lidský 
život... Je pro nás tím nejdůležitějším, ale 
jednou ho budeme muset odevzdat a stane-
me se popelem. Jednou i nás Kristus přivítá 
jako ten popel. Tak, jak kdysi lid vítal jeho, 
tak on jednou přivítá nás.  

„Varhany jsou jako věrný přitel...
Ve smutku , když se loučíme s našimi 

drahými v tajemství smrti a pohřbívá-
me je, tak ony taky pláčou...

radostně znějí na snubním koberci 
a ve zlatých prstenech.“

Otec Pawel Cebula

píšťaly jsou vyrobeny z cínu. Dřevěné části jsou 
v dobré kondici a nevykazují žádné napadení 
dřevokazným hmyzem. Což se o původním 
nástroji Bohumila Žloutka říci nedalo, doslova 
se rozpadl na prach.

Po převozu do Nosislavi jsme varhany rozší-
řili o dva rejstříky mixturu a trubicovou flétnu. 
Takže konečný počet rejstříků se zvedl na 11. 

STĚHOVÁNÍ
 Nejprve bylo nutné Kášovy varhany roze-

brat na díly a přestěhovat z Brna do Nosislavi 
na faru. Následně byla provedena demontáž 
stávajících varhan (Žloutkových). Na to navá-
zaly práce při montáži nových varhan. Veškeré 
odborné práce provedla místní stolařská fir-
ma Romana Kryšpína, který také vedl celou 

demontáž a následnou montáž nového nástroje. 
Všechny součásti varhan bylo nutné něko-

likrát vzít do rukou, očistit, obrousit, natřít, 
pozlatit. Bylo nutné zajistit součinnost různých 
profesí, které se na pracích podílely – kovář, 
elektrikář, stolař apod. 

O ladění nástroje se postaral ladič pan Jan 
Lorenc, který všem téměř devíti stům píšťal 
dal správný zvuk. K získání varhan pomohla 
dotace, zbytek poskytla farnost. Zakoupením 
starých nepotřebných píšťal se na hrazení 
nákladů podíleli také drobní dárci, jejichž jmé-
na jsou zaznamenána v novém nástroji. 

Doufám, že tento nástroj bude sloužit ještě 
mnoho let k potěše všem obyvatelům Nosislavi 
i dalším návštěvníků kostela.

   farní řádky

Prohlídka nových varhan po koncertě / foto: M. Moudrá
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JARNÍ OŠETŘOVÁNÍ OVOCNÝCH 
STROMŮ

BROSKVE
Ochranu proti kadeřavosti listů je nej-

vhodnější zahájit po třech dnech  po sobě 
jdoucích teplot kolem + 10 °C nebo když 
plusová teplota počítaná od 1.ledna v souč-
tu docílí 100 °C, dalším ukazatelem  může 
být též  květenství lísky (práší jehnědy). V tu 
dobu poprvé stříkáme a dále pokračujeme ve 
čtrnáctidenních intervalech v následujícím 
pořadí:

První postřik: měďnaté preparáty
Druhý postřik: např. Dithane 
Třetí postřik: např. Syllist

Preparáty je nutné sřídat, aby nevznikla 
rezistence

MERUŇKY, VIŠNĚ
U meruněk je důležitá ochrana proti moni-

liovém úžehu.
První postřik provádíme, když je v roz-

kětu 10 – 15 procent poupat. Druhý postřik 

následuje při dokvétání posledních 10 – 15 
procent poupat.

Přípravků na ošetření je celá škála, vybí-
ráme preparáty určené na moniliový úžeh. 

1.
2.
3.

Zahrádkář na zahradě: Jaro

Jan Urbánek
zahrádkář

Když je mezi prvním a druhým postřikem 
suché a teplé počasí, není nutné druhý 
postřik provádět. 

Ze všeho nejdůležitější je však podzimní 
odstranění moniliových plodů,  aby houba 
v plodech nepřežila do jara.

U všech ovocných druhů, vč. angreštu 
a rybízu přípravkem na bázi olejů likvidu-
jeme přezimující škůdce, a to vždy ve stádiu 
myšího ouška, tzn. když rašící pupen ukazuje 
první špičky listů. 

V červnu následně vylamujeme nebo vytr-
háváme u všech ovocných stromů „vlky“, tzn. 
když ze starého dřeva vyrůstají kolmo do 
koruny letorosty .

ZAHRÁDKÁŘSKÝ INFORMÁTOR radí:
Pro všechny stromy platí nejdůležitější 

zásada řezu:
Strom musí být dobře prosvětlen až do 

samého středu koruny. (Poznáme to boha-
tým plodonosným obrostem.) Světlo brzdí 
prodlužovací růst, zastavuje tvorbu „vlků“ 
a podporuje vznik květních pupenů. Naopak 
nedostatek světla prodlužovací růst letorostů 
podporuje, dochází k zahušťování koruny, 
jež má za následek malou plodnost.

Čím více strom roste do délky a čím více 
tvoří letorostů, tím méně má být řezán. Má 
však mít možnost úměrně prodloužit růs-
tem své větve. Jinak získáme stromy, které 
vyžadují každoroční  intenzivní řez, a přesto 
málo plodí.    

JAK ZASADÍŠ, TAK SKLIDÍŠ
Nejčastější chyby při výsadbě ovocných 

stromů:   
Nevhodná vlhkost půdy
Špatná půdní reakce (pH)
Zasazení příliš hluboko nebo mělko
Přehnojení minerálními nebo organic-
kými hnojivy
Nedostatek kyslíku v zóně kořenů











Použití nedostatečně humifikovaného 
kompostu
Přílišná závlaha

Nevhodně připravený stromek k výsadbě
Výsadba na pozemek, kde dříve byla 
stejná kultura

Vždy  uvažujeme do budoucích let, jak 
bude výsadba vypadat, až budou stromky 
vzrostlé s plně vyvinutými korunami.











Při určování správné hloubky jámy pro sazenici 
pomůže obyčejná laťka přiložená na okraje otvo-
ru / zdroj: Zahrádkářský informátor, ČOZS RNDr. 
Jaromír Šikula

„V zahrádce lze nalézt nejlepší 
způsob vlastní regenerace, spokoje-

nosti i duševní vyrovnanosti. 
Spolu s rostlinami, květy i vůní 

narůstá naše sebevědomí 
i spokojenost a štěstí.“  
 RNDr. Jaromír Šikula

Vlha pestrá – barevný klenot naší avifauny

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
Židlochovice

Vlha pestrá  patří svým rozšířením mezi 
druhy turkestánskomediteránního typu, 
tedy druh, který se vyskytuje především 
v přední Asii a v oblastech kolem Středo-
zemního moře. 

Vlhy jsou přísně tažným druhem, který 
zimuje v tropické a jižní Africe.  

Na hnízdiště přilétají nejčastěji v průběhu 
měsíce května a již v druhé polovině srpna 
a počátku září opět odlétají. V době odletu 
často vytvářejí početná hejna, která společ-
ně nocují.

VÝSKYT
Výskyt vlh na území jižní  Moravy se datu-

je již z konce 19. století, ale první hnízdění 
bylo prokázáno u Lednice až v roce 1954. 
V průběhu 20. století bylo zaznamenáno 
několik vln zvýšeného hnízdního výsky-
tu vlh na našem území, většinou se však 
jednalo o jednotlivé páry či méněpočetné 
kolonie. V průběhu posledních dvou deseti-
letí dochází k rozšiřování hnízdního areálu 
vlh nejen na jižní Moravě, ale vlhy obsazu-
jí i vhodné biotopy v Čechách, resp. trend 
rozšiřování hnízdního areálu tohoto druhu 
je zaznamenávaný v řadě států střední Evro-
py. Současný výskyt a hnízdění v oblasti 
Židlochovicka je historicky nejpočetnější, pokračování na straně 15 >>

Obyvatelka cihelny Vlha pestrá / foto: P. Forejtek
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vlhy hnízdí v okolí Blučiny, Nosislavi, Žab-
čic a na úpatí Výhonu v těsném sousedství 
Židlochovic.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdní páry vlhy vytvářejí až na hnízdiš-

tích, tok trvá i několik dní  a bývá ukončený 
společným nocováním, kdy oba ptáci sedí 
velmi těsně u sebe. Následuje hloubení nory, 
která může být až 2 m dlouhá a je zakonče-
na hnízdní  dutinou. Noru hloubí oba ptá-
ci. Do kotliny snáší samička 5 až 7 vajec, 
v sezení na vejcích se oba ptáci střídají a po 
19 až 22 dnech se líhnou mláďata. Rodiče 
krmí mladé ptáky v hnízdě asi tři týdny, až 
jsou schopni vyletět z nory. V následných 
dvou týdnech se mláďata na noc do nory 
vracejí a po celou tuto dobu je rodiče inten-
zivně krmí.

POTRAVA
Potravu vlh tvoří výhradně hmyz, který 

obratně chytají za letu. Při krmení mláďat 
přehazují úlovek v zobáku tak, aby jej mladým 
předávali hlavou napřed. V potravě se nejčas-
těji vyskytují včely, čmeláci, vážky a motýli. 
Právě pro lov včel jsou vlhy často pronásle-
dovány člověkem, resp. jsou protizákonným 
způsobem  ničena jejich hnízdiště.

VLHA NA VÝHONÉ
Vlha pestrá je zákonem chráněný druh, 

vyžadující lidskou pomoc především při 
ochraně vhodných hnízdních lokalit, kte-
rými jsou hlinité příkré strže, nejčastěji 
v bývalých cihelnách, pískových lomech či 
meandrech řek. 

Pokud při výletu na Výhon spatříte pest-
robarevnou, velmi obratně létající „vlaštov-
ku“  s typickým vrzavým hlasem a dlouhými 
středovými pery v ocasu, která klouzavým 
letem vyhledává létající kořist, aby jí obrat-
ným manévrem chytila, setkali jste se s vlhou 
pestrou. A jestliže se dostanete poblíž jejich 

hnízdišť, prohlédněte si z bezpečné vzdále-
nosti jejich zásnubní lety či později neúnav-
né přinášení potravy mláďatům  v noře, ale 
do těsné blízkosti hnízdních nor nechoďte.  
Právě rušení lidskými aktivitami v blízkém 
okolí hnízdní nory může být příčinou neú-
spěšného hnízdění!

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Pohled do kalendáře města

1939: OBSAZENÍ ŽIDLOCHOVIC NĚMECKOU ARMÁDOU
Je sychravé ráno 15. března roku 1939. Město smutně přezdobené nacistickými prapory bude 
každou chvíli obsazeno německou armádou jako území Velkoněmecké říše. 

Během dopoledne projel ulicemi jeden obrněný vůz, ale druhý den již byly školy a sokolovna 
zabrány vojskem.

Česká samospráva byla nucena odstoupit z funkcí, na nádvoří zámku byla německými vojáky 
vztyčena vlajka s hákovým křížem a Židlochovice prohlášeny za německé. Z veřejného prosto-
ru byly odstraňovány české nápisy, pohyb vozidel po silnici byl převáděn na pravou stranu.

Vojsko z města postupně odešlo, ale jeho obyvatelé stáli na počátku šestiletého období do té 
doby nepředstavitelného temna.

I po osmdesáti letech nám tuto dobu připomínají pamětní desky obětí, jež si válka v našem 
městě vybrala.

1379: PŘIPIJME MARKRABÍMU JOŠTOVI
Z jara roku 1379 si markrabí Jošt pozval na hrad Špilberk představitele židlochovických vina-

řů, aby se s nimi poradil o organizačních a pracovních záležitostech, které by vedly ke zlepšení 
výnosu a  zabezpečení úrody z markraběcích vinic, rozkládajících se na svazích kopce Výhonu 
kam oko dohlédlo. 

Výsledkem této porady bylo vydání, pro Židlochovické vinařství, významného správního 
dokumentu s názvem Horenské právo. Dlouhá řada příkazů, nařízení, doporučení, ale i trestů 
upravovala život nejen židlochovických vinařů a majitelů vinohradů, ale toto Horenské právo 
bylo závazné i pro okolní obce. 

Židlochovický horenský soud řešil spory z širokého okolí vyňatého ze soudní pravomoci 
hradu Falkenštejna v Rakousku. Židlochovice se tak staly důležitým místem pro vinaře, čímž 
získaly lepší podmínky pro svůj další rozvoj. 

A tak i přes vzdálenost 640 let ať na letošním vinařském setkání zazní přípitek pečlivému 
hospodáři na dávných vinicích a příteli Židlochovic, markrabímu Joštovi.

>> pokračování ze strany 14

pozvánka

Přečti si QR kód pro-
střednictvím chytré-
ho telefonu a dozvíš 
se o vlze pestré více, 
včetně jejího zpěvu.

bohaté občerstvení
cimbál
katalog 50 Kč
sklenička s potiskem 50 Kč
informační materiál o Židlochovicích

Sběr vzorků do 23. února 2019

Hodnocení: sobota 2. března 2019 
od 9:00 hodin v klubovně ZO ČZS, 
Palackého 240 v Židlochovicích.

Zleva: P. Forejtek, T. Šenkyřík a J. Vitula při likvidaci náletových keřů / foto. L. Betášová
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Vrchní část náměstí na konci 19. století / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v březnu 2015 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Jan Mühlfeit: Odemykání dětského potenciálu

Nevíte si rady s výchovou svého milovaného potomka? Zkuste se 
začíst do této knihy a třeba najdete řešení vašeho problému. Je velmi 
čtivá, srozumitelná a plná příkladů z praxe.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
CAREY – Uzamčená minu-
lost, MORIARTY – Garde-
dáma, MARTIN – Srdcová 
královna, WOODS – Jak být 
šťastný

Společenské romány
SEPETYS – V šedých 
tónech, FYNN – Pane Bůh, 
tady Anna, ZHEUTLIN 
– Záchranná pouť, PERRY 
– Klec pro majáky

Psychologické romány
FIELDING – Špatná dcera, 
COHEN – Jak voní láska, 
FISHER – Mlčenlivé ženy, 
JAKEMAN – Náš manžel

Historické romány
STACHNIAK – Carevna noci, 
CHADWICK – Templářský 
kříž, GREGORY – Tři krá-
lovny, GABALDON – Sedm 
kamenů lásky a ztráty

Romány českých 
a slovenských autorů
CIMA – Probudím se na Šiba-
ji, ZIMMERMANN – Sbě-
ratelka, ROTTOVÁ – Případ 
andělské košile, KAŠPAR 
– Zimní záře

Detektivní romány 
a thrillery
MARSONS – Pohřbená prav-
da, HAMMESFAHR – Hříš-
nice, SUSI – Okno do dvora, 
EGELAND – Ďáblova maska

Fantasy a sci-fi romány
CAST – Bojovnice slunce, 
MCCLELLAN – Bohové krve 
a prachu

Pravdivé příběhy
KLICPEROVÁ – Ve válce, 
VAŇURA – Legendy českého 
záchranářství

Literatura faktu
TICHÝ – Princ se žlutou 
hvězdou, MORRIS – Tatér 
z Osvětimi, ALEXEJEVIČ 
– Poslední svědci

Cizojazyčné romány
AUSTEN – Sense and Sensibi-
lity, GOLDSMITH – Bad Boy,

pokračování na straně 17 >>

Nové knihy
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autorka kresby: A. Flajšingerová
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1. Městská část Židlochovic  
2. Jméno rodu, který zde založil cukrovar  
3. Prezident, který šestkrát navštívil naše město  
4. Sousední obec  
5. První slovo z názvu rozhledny  
6. náměstí v Židlochovicích  
7. Zvíře žijící v zámeckém parku  
8. kopec nad městem  
9. památka Židlochovic  
10. Zobrazení ve znaku města 
 
TAJENKA: šlechtický rod, který přestavěl zdejší tvrz na zámek 
  

NOVĚ OTEVŘENO

inzerce

Nové knihy

AHERN – The Time of my 
Life

Naučná literatura
SPINELLI – Montessori 
pro (ne)chápavé, GATO 
– Anglicky čteme zábavně, 
MÜHLFEIT – Odemykání 
dětského potencionálu, WIL-
KENS – Voda v pohybu

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BRAUN – Píp píp, BRAUN 
– Čimčarara Čim, BRAUN 
– Húúú Húúú, DIMITRI 
– Kdopak žije v moři

Pohádky
DISNEY – Zvonilka a piráti, 
Zvonilka a Tvor Netvor, 
ZÁVADOVÁ – Dobrou noc, 
můj hrdino!

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Papuchalk Petr, 
PEABODY – Draci, KRATO-
CHVÍL – Zajatci stříbrného 
slunce, THORPE – Víly Neví-
ly, POSPÍŠILOVÁ – Johanka 
a malé prasátko

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
SAXON – Na hradě straší, 
ROŽNOVSKÁ – Případy 
detektiva Kláska a opičáka 
Jojíka, PEERS – Kryptoportál

Fantasy romány
Strašidelné a upírské historky, 
GRAUDIN – Časoběžník, 
EDGAR – 14-14

Naučná literatura
VERNEROVÁ – Ang-
ličtina pro děti, MILLER 
– Minecrafťák inženýr, 
WEINHOLD – Poznáváme 
hodiny a čas, RIHA – Vstupte 
do světa zvířátek, CAMPBELL 
– Nemysli si nesmysly

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 16

1. Městská část Židlochovic
2. Jméno rodu, který zde založil cukrovar
3. Prezident, který šestkrát navštívil naše město
4. Sousední obec
5. První slovo z názvu rozhledny
6. Náměstí v Židlochovicích
7. Zvíře žijící v zámeckém parku
8. Kopec nad městem
9. Památka Židlochovic
10. Zobrazení ve znaku města
TAJENKA: šlechtický rod, který přestavěl zdejší tvrz na zámek
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).

KříŽidle Víta Funka



Výstavy:
1. 3.–30. 4., 20:00 | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANY VONDROVÉ
místo: Malá galerie RTIC Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

2. 3., 9:00 | BODOVÁNÍ VÍN
místo: klubovna ZO ČZS, Palackého 240, Židlochovice
pořádá: ZO ČZS

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

5. 3., 9:30–11:00 | ZDRAVÉ SVAČINKY PO DĚTI
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 
vstupné:  200 Kč (zahrnuje konzumaci vzorků)

10. 3., 13:00–18:00 | PAVUČINA SNŮ
Přijďte si vyrobit originální a funkční lapač snů.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko

14. 3., 17:30–19:30 | KAŽDÝ JE ORIGINÁL 
Zážitkový workshop, na kterém naleznete silné stránky svého talentu. 
Rezervace na tel.: 722 938 173.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  180 Kč

16. 3., 9:00–15:30 | RESPEKTOVAT SEBE, RESPEKTOVAT
   DRUHÉ
Pokračovací seminář s manžely Kopřivovými. Přihlášky na: svetlana.
zapadlova@gmail.com.
pořádá:  přírodní školka Výhonek
místo:  Jurta přírodní školky Výhonek
vstupné:  800 Kč / 700 Kč (pár), v ceně je občerstvení

20. 3., 15:00–17:00 | ODEMYKÁNÍ JARA
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Pro děti budou připraveny 
stanoviště s jarní tématikou. Při špatném počasí se akce přesouvá na 
27. března. Pro děti od 0 do 6 let.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  dobrovolné

22. 3., 14:45–17:00 | ZRAKOVÉ HRY PRO DĚTI
Zrakové hry pro děti, které nosí brýle. Cvičení pomáhá při nápravě 
tupozrakosti a šilhání. Rezervace na tel.: 603 553 791.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  250 Kč (350 Kč rodič + dítě)

22. 3., 18:30–20:00 | JAK PRACOVAT SE ZRAKEM?
Setkání pro rodiče, na kterém se naučí jak pracovat na přizoreném 
zlepšení zraku. Rezervace na tel.: 603 553 791.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  150 Kč

22. 3., 20:00 | PLES ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
Rezervace tel.: 606 553 20, út a čt 10:00–12:00 h.
místo: Masarykův kulturní dům

Kulturní a sportovní akce v březnu 2019

pořádá:  ZUŠ Židlochovice
vstupné:  100 Kč

23. 3.,  9:30–16:00 | DOBRÝ ZRAK BEZ BRÝLÍ PRO DOSPĚLÉ
Programem provede Paedr. Luděk Krátký, lektor zlepšení zraku. 
Rezervace na tel.: 603 553 791.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  1 000 Kč

23. 3., 17:30 | VALNÁ HROMADA T.J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

27. 3., 17:30–20:00 | ARTETERAPIE
Výtvarným seminářem pro dospělé provede malířka a arteterapeutka 
Lenka Singerová.Přihlášky na: klara.smahelova@gmail.com.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  250 Kč

27. 3., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  restaurace Za komínem
pořádá:  starosta města Židlochovice

29. 3., 19:30 | EVA TURNOVÁ – AUTORSKÉ ČTENÍ 
Autorské čtení s hudebními vstupy.
místo:  vinárna na náměstí
pořádá:  Městské kulturní středisko

29. 3., 19:00 | NOC S ANDERSENEM
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Knihovna Židlochovice

30. 3., 9:00 | KURZ TRADIČNÍ LUKOSTŘELBY
Přihlášky na tel.: 731 641 798, e-mailu: tristan.morava@gmail.com. 
místo: areál lukostřelnice v Židlochovicích
pořádá: 3D Lukostřelba Židlochovice
vstupné: 900 Kč bez vybavení / 700 Kč s vybavením  
  
Připravujeme v dubnu: 
4.–6. 4. | DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES, ANEB ZAPOMENUTÝ ČET
Čt 4. dubna v 18:00 h, pá 5. dubna v 18:00 h, so 6. dubna v 16:00 h.
místo:  Masarykův kulturní dům 
pořádá: Divadelní spolek T.J. Sokol Židlochovice

5. 4., 17:30–20:00 | SÍLA ŽEN: ŽENY DOVOLTE SI ROZKVÉST
Dopřejte si zklidnění a relaxaci, oslavte svoji jedinečnost. 
Přihlášky na: klara.smahelova@gmail.com.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné: 390 Kč

6. 4., 9:00 | ULIĎME ČESKO
místo:  sraz parkoviště MÚ Židlochovice. Nádražní 750
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

9. 4. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
místo: Základní škola Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

13. 4. | JURTA OTEVŘENÁ 
místo:  Jurta přírodní školky Výhonek
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

14. 4., 13:00 | VELIKONOČNÍ HRANÍ S BERÁNKEM
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Městské kulturní středisko

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Připomeňme si: 7. 3. – narození Tomáše Garrigua Masaryka



19Inzercewww.zidlochovice.cz

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• 2 sick days za rok
• Multisport karta

S námi se to vyplatí       náborový příspěvěk  10 000 Kč

A k tomu ještě něco navíc...
firemní akce, firemní dárky, 
možnost právního poradenství, 
pitný režim na pracovišti, 
zvýhodněné telefonní tarify 
a pojištění a mnoho dalšího.

Hledáš práci? 
My hledáme šikovné skladníky

Napište nám na kariera@dpd.cz nebo zavolejte na 775 476 889. Adresa: DPD CZ, Měnín 580, 664 57.
Více informací o volných místech také na https://kariera.dpd.cz/ 

• Příspěvek na penzijní připojištění
• Bonus k pracovnímu výročí
• 1 000 bodů do aplikace 
   Můj balík benefitů

inzerce skladník.indd   1 18.02.2019   9:30:18

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme ke koupi  byt v Židlochovicích. Nabídněte pro-
sím. Tel.: 739 912 867.
Koupíme domek se zahradou. Jaro 2019. Tel.: 703 668 397.





NOVĔ OTEVŘENÉ STUDIO – PEDIKÚRA – MASÁŽE
obchodní pasáž nám.Míru 29, Židlochovice

Zaváděcí ceny
Masáže již od 100 Kč

Radka Krajčová, kontakt: 776 091 259



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 1750 ks.  Na zveřejnění příspěvků nevzni-
ká 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 bezplatně doru-
čován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 1. 3. 2019, Židlochovice. Foto na obálce: Vizualizace  Ing. arch. Pavla  Jury. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.
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Účastníci turnaje v bowlingu o pololetních prázdninách / foto: J Bělohlávková

Zahájení výstavy fotografií Romana Ivičiče / foto: L. Betášová

Dětský karneval v Masarykově kulturním domě / foto: M. Mžíček

Ples gymnázia: slavnostní polonéza / foto: archiv gymnázia

Ples hasičů: kostýmy k půlnoční scénce / foto: archiv  SDH

Masopustní karneval v mateřské školce / foto: archiv školky Prezentace Vinařství Karel Válka v radničním sklepení / foto: K. Betášová  

Příprava areálu pro snazší zahnízdění vlh / foto: L. Betášová


