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1237 – 2007 
770 roků od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

 
Vážení občané,  

dostává se Vám do rukou první vydání 
Židlochovického zpravodaje v letošním roce. Jsem 
velmi rád, že Vás tímto mohu pozdravit v novém roce a 
popřát Vám v něm hodně zdraví a mnoho úspěchů. 
Máme za sebou Vánoce a Nový rok. Věřím, že jste je 
prožili příjemně a snad si trochu té pohodové atmosféry 
odneseme i do všedních dnů tohoto roku.  

V tomto okamžiku je načase se ohlédnout za 
uplynulým rokem a rekapitulovat, co zásadního nám 
přinesl. Kromě změn v politice, kterých bylo loni plno, 
lze asi bez dlouhého uvažování říci, že se do poslední 
fáze dostala jedna z největších změn v Židlochovicích 
v posledních desetiletích. A tou je přestavba cukrovaru. 
Pokud vše půjde podle podepsaných smluv, budou do 
podzimu roku 2007 vybudovány v jeho bývalém areálu 
obchodní pasáže, jejichž součástí bude i supermarket. 
Ve městě tak vznikne druhé centrum. Názory na tento 
záměr se mohou různit, nic to však nemění na tom, že 
tato výstavba významně změní stávající poměry 
v Židlochovicích.  

Doufejme, že tato změna nebude jediná, která nás 
čeká. Je před námi období, které může a nemusí přinést  
další významné změny. Od letošního roku budou 
otevřeny  nové  strukturální fondy  EU,  které mohou být 

 
 

výrazným zdrojem peněz pro ty, kteří se budou snažit a 
vyvinou dostatečné úsilí. A tak hodláme napřít svoji 
aktivitu do priorit, které jsou pro Židlochovice skutečně 
potřebné. Budeme lobovat za výstavbu nového 
vlakového nádraží. Budeme usilovat o získání zdrojů na 
ozelenění části zemědělských ploch v okolí našeho 
města. V neposlední řadě pak budeme pracovat na 
opravě městských komunikací (i když na ty nám nikdo 
nepřidá, neboť tyto aktivity nejsou z EU podporovány).  

Co já však považuji za nedůležitější, je zapojení 
občanů města do probíhajících změn. Rádi bychom 
slyšeli vaše názory a náměty. V rozpočtu města proto 
vyčleníme část prostředků na podporu projektů, které 
navrhnou a budou realizovat občané. A to ať už 
prostřednictvím organizací, nebo samostatně. Nakonec 
jste to totiž Vy, kteří rozhodují o tom, jak budou naše 
Židlochovice vypadat. Žádný úředník ani politik nemůže 
svým rozhodnutím zařídit, aby se Vám ve městě líbilo a 
abyste tu rádi žili. To je jen na každém z Vás. Proto si 
Vás dovoluji pozvat ke společnému dílu, jehož cílem je 
pěkné město s bohatým společenským životem a 
spokojenými občany.  

 
                        Za radu města Ing. Jan Vitula, starosta 
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Nízkoúročné půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 
Město Židlochovice poskytuje fyzickým osobám na opravu nebo modernizaci bytového fondu (byt, rodinný dům nebo bytový dům) v jejich 

vlastnictví nízko úročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení. 
Úvěr se poskytuje do výše 300 000 Kč a je úročen 3% roční úrokovou sazbou se splatností 4 roky a není omezen věkem žadatele.  
Prostředky z poskytnutého úvěru je možno použít výhradně na opravy nebo modernizace bytu, rodinného domu nebo bytového domu 

(rekonstrukce bytového jádra, koupelny, výměna oken, dveří, oprava střechy, oplechování, fasáda, přepojení kanalizace apod.). Prostředky z úvěru 
nelze použít na opravy nebytových prostor v domě, jako jsou garáže, prádelny, dílny a obdobné nebytové prostory. Nelze je rovněž použít na výstavbu 
nového bytu, rodinného nebo bytového domu. 

Podrobnější informace poskytne pracovnice MěÚ Židlochovice K. Hájková � 547 426 036.  
 

 

Výběr z usnesení RM  22. listopadu 2006 

RM rozhodla: 
� připravit materiál do RM, konané v březnu 2007, 

o realizaci zpomalovacího prahu a jeho rozpočtu 
na ul. Masarykova 

� vyhlásit   záměr   pronájmu   uvolněných   
nebytových   prostor   v   domě   č.p. 393, ulice 
Havlíčkova v Židlochovicích (bytový dům města)   

� vyhlásit záměr pronájmu kanceláří č. 14 a 15 
v budově č.p. 128 na ul. Nádražní 
v Židlochovicích (areál bývalého cukrovaru) na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce  
za nájemné v nejnižší nabídce 1000,- Kč/m2/rok  

� zaměstnat dva pracovníky nádvorní čety na dobu 
určitou do doby, než budou v platnosti nové 
smlouvy s Úřadem práce 

� pozvat 4 – 5 zástupců partnerského města 
Svaljava na Regiontour 2007 

� svolat jednání bezpečnostní rady 
� upravit povodňový plán města Židlochovice  
� předložit projektovou žádost na projektový záměr 

rekonstrukce sklepů ve výše uvedeném rozsahu 
za předpokladu, že celková výše nákladů na 
projekt nepřekročí 1 100tis. Kč  

� prověřit projíždění nákladních aut po cyklistické 
stezce. V případě, že řidiči nemají povolení 
k průjezdu, kontrolovat auta městskou policií 

� nefinancovat přeložku velmi vysokého napětí 
v lokalitě Líchy 

RM ukládá: 
�  pokračovat ve vyhledávání vhodné lokality pro 

budoucí umístění sběrného dvora 
� požádat Lesy ČR o návrh zástupce povodňové 

komise 
� ostříhat keře kolem břehu Svratky, na kterých jsou 

zachyceny části igelitů 
� vyčistit lapače splavenin u městských domů, žlaby 

a příkopy 
� připravit informativní materiál s cenami nájmů 

bytových i nebytových prostor ve všech 
městských budovách.  

� vyhlásit poptávkové řízení na provozovatele 
infokanálu. 

RM jmenuje: 
� členy redakční rady Židlochovického zpravodaje: 

zástupce starosty Vlastimila Helmu a Františka 
Dobeše, tajemníka MěÚ Mgr. Miroslava Cvrka, 
Mgr. Karla Vavříka, Mgr. Eduarda Vyhlídala, 
RNDr. Jiřího Kubeše, Mgr. Renatu Rubešovou a 
referentku pro vztahy s  veřejností Martinu 
Křížovou 

 

RM doporučuje ZM: 
� rozhodnout o rezignaci na členství 

v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy 

RM vzala na vědomí: 
� zprávu o činnosti povodňové komise a 

bezpečnostní rady 
� konání jarmarku 16. 12. 2006 na náměstí Míru 

RM schvaluje: 
� personální obsazení jednotlivých komisí Rady 

města Židlochovice následovně: 
   Komise kultury:     
  tajemník: Martina Křížová členové: Květoslava 

            Vašíčková, Radmila Havelková, Mgr. Lukáš Gryc, 
            Jana Gazdová, Eva Čapková 

   Komise technická: 
  tajemník Ing.Zdenka Koutná členové: Ing. Petr 

Maša, Ing. Jan Holík, CSc, Antonín Houdek, 
Radovan Motlíček, Ing. Karel Král, Karel Hanák, 
Jiří Ivičič, František Dobeš, Karel Suchánek, Ing. 
Zdenka Koutná 

            Komise sociální a zdravotní: 
 tajemník: Mgr. Iva Tycová, členové:  Dana 

Mašová, Ludmila Bártlová, Lenka Brázdová, Mgr. 
Václav Trnka, MUDr. Dagmar Kopečková, Marie 
Vaculková, Jana Kacetlová, Ludmila Kučerová, 
Pavlína Samsonová, Dis, MUDr. Slavomír Šmíd, 
Renata Ludvíková 

         Komise sportu: 
tajemník:  Dana Filipská členové: Jaromír 
Dratva, Ing. Josef Kratochvíl, Milan Šebek, Karel 
Vitula, Josef Rejžek, Miloš Šedivý 

      Komise školská:   
  tajemník: Eva Válková členové:  Blanka 

Fritschová, Ing. Jana Králová, Mgr. Tomáš 
Dratva, Ivana Čukanová, Dagmar Krkavcová, 
MUDr. Jitka Valachová, Mgr.   Helena Hrubá, 
Mgr. Miroslava Růsková 

       Komise ochrany veřejného pořádku:  
tajemník: Miroslav Gergel členové: Pavel 
Bravenec, Ing. Jiří Šíma, Ludmila Prokopová, 
Robert Hrazdil 

         Komise životního prostředí: 
  tajemník: Ing. Martin Dratva členové: MVDr. 

Pavel Forejtek, Mgr. Petr Dvorník, Jakub 
Kratochvíl, Milan Komenda, Ing. Jan Karber, 
Zdenka Matýšková, Ing. Martin  Dratva 

            Povodňová komise: 
  tajemník: Ing. Zdenka Koutná členové:  Vlastimil 

Helma, František Dobeš, Petr Svoboda, Ing. Jiří 
Dobyšek, Ing. Martin Dratva, Miroslav Gergel, 
Jaroslav Goš, Pavel Fila, Frank Libor, Ing. Zdenka 
Koutná 

 

Výběr z usnesení RM dne 6. prosince 2006 

RM bere na vědomí: 
� návrh kulturních akcí pro rok 2007 
� žádost Sdružení rodičů o vybudování přechodu 

pro chodce u ZŠ, Tyršova ul. 
� členy bezpečnostní rady a krizového štábu  
RM rozhodla: 
� vyhlásit záměr pronájmu části parcely č. 644 o 

výměře 1080 m2 v k.ú. Židlochovice. Cena nájmu 
činí min. 0,50 Kč/m2/rok. Pozemek bude pronajat 
k zahrádkářské činnosti 

� uzavřít s obcí Unkovice veřejnoprávní smlouvu na 
výkon přestupkové agendy za úhradu 760,- Kč za 
jedno podání na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou dva měsíce 

� zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor 
Komenského č.p. 80 dle předloženého návrhu, 
minimální výše nájemného v kancelářích 1 000 
Kč/m2/rok, ostatní plocha, minimální výše 
nájemného 300 Kč/m2/rok 

RM zřizuje: 
� pro volební období 2006 – 2010 Sbor pro 

občanské záležitosti 

RM ukládá: 
� písemně informovat Sdružení rodičů, že  realizace 

přechodu pro chodce je zahrnuta v rámci opravy 
chodníku do Hrušovan 

� jednat s Povodím Moravy o provedení 
rekonstrukce hráze z dotačního programu Mze 
ČR – Podpora prevence před povodněmi II. 

RM doporučuje ZM: 
� přijmout do majetku města Židlochovice 

bezplatným převodem od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových pozemky p.č. 347, 
415/1, 415/2, 415/3, 416/1, 436/3, 533, 535/2, 
535/7, 983/1, 983/2, 1626, 2727/1, 2727/3, 
2727/4, 2739/1 v k.ú. Židlochovice.  

� přijmout do majetku města Židlochovice 
bezplatným převodem pozemek p.č. 1401/1 v k.ú. 
Židlochovice o výměře 5 147 m2 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 

RM navrhuje ZM: 
� personální obsazení finančního a kontrolního 

výboru 
 

�  �  � 
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Akce realizované v oblasti správy majetku města v roce 2006 

Bytové a nebytové hospodářství 
Plán oprav pro rok 2006 byl sestaven se zaměřením na tepelné hospodářství, montáž termostatických ventilů. Montáž ventilů je třeba provést i 

vzhledem ke stoupajícím cenám energií, dá se tím ovlivňovat spotřeba tepla. Jednalo se o objekty škol: Coufalíkovo nám. 371, Komenského 182, 
Nádražní  232, sídliště Družba 673 a dále bytový dům  na sídlišti Družba 651– 652.  Velká oprava byla provedena v bytovém domě na nám. Míru č .p. 
148 – byla vyměněna okna, dvorní fasáda byla opravena, zateplena a natřena. Dále byla provedena větší oprava ve čtyřech městských bytech a byly 
opraveny nebytové prostory pro potřebný přesun městské policie a pečovatelské služby do objektu Komenského 38. 

V současnosti je připravovaná plynofikace dvou bytových domů na ul. Zámecká, včetně přepojení na nově vybudované technické sítě. 

Veřejné osvětlení  
V Nádražní ulici byl instalován sloup se svítidlem veřejného osvětlení u sběrného dvora tříděného  odpadu a dále 4 ks svítidel Sidonia až po  

křižovatku u stadionu na stávající sloupy  E.onu  s  nasměrováním na pěší komunikaci a na přechodu na křižovatce Žerotínova nábřeží  s Havlíčkovou 
ulicí rovněž  sloup se svítidlem veřejného osvětlení výkonnějšího typu  pro přechodové osvětlení v souladu se současnými předpisy. Pro zlepšení 
viditelnosti chodců byla vhodněji nasměrována svítidla na sloupech u přechodu před městským úřadem v  Nádražní ulici čp. 750 směrem k  poště. 

V areálu bývalého cukrovaru v ulicích Robertova, Cukrovarská, Zámecká, Dezortova a Joštova nainstalován a uveden do provozu v souvislosti 
s přestavbou areálu nový okruh vedení veřejného osvětlení. 

Oblast odpadového hospodářství 
Na exponovaných sběrných místech separovaného odpadu byly posíleny nádoby na PET lahve a papír. Separovaný sběr byl rozšířen na sběr 

zvlášť bílého a zvlášť barevného skla. Bylo vybudováno závětří na nádoby umístěné u sběrného dvora. Zavádí se třídění odpadů v budovách 
městského úřadu.                                                                                                                                      Pracovníci odboru investic a místního hospodářství 

Akce pro rozvoj veřejných prostranství a životního prostředí zrealizované v roce 2006 
Veřejná zeleň a životní prostředí. Pokácení 9 ks ohrožujících proschlých topolů ve Farském potoce, následná náhradní výsadba javorů babyka 

(6 ks vzrostlých sazenic) na břehu potoka v Legionářské ulici. Náklady: 15 200 Kč.  
2. Výsadba 2 stromů okrasných jabloní (Malus „Royalty“) do aleje u kostela – společně žáci prvního stupně ZŠ a město Židlochovice. Náklady: 

1700 Kč. 
3. Odborné arboristické ošetření velké lípy u kostela na Coufalíkově náměstí provedené firmou Doležal a Malý. Náklady: 13 300 Kč 
4. Rekonstrukce hřiště u ZŠ Tyršova – na nový asfaltový povrch (16 x 25 m) bylo instalováno hřiště od firmy Kompan - dřevěné mantinely,  určeno 

především pro basketbal a malou kopanou. Náklady uhradilo Sdružení Židlochovice. 
5. I. etapa realizace založení parčíku v nové obytné čtvrti bývalého cukrovaru – navezení ornice a terénní modelace, komunikace, výsadba 

vzrostlých stromů. Náklady: 84 700 Kč. 
6. Založení „Stromořadí k vrcholu Výhonu“ – výsadba stromořadí z javorů babyka (71 ks) a keřových skupin (celkem 700 ks domácích druhů keřů) 

podél cest u vrcholu Výhonu. Náklady: 99 500 Kč. Plně hrazeno ze státní dotace. 
7. Výměna a doplnění 11 ks odpadkových košů na veřejných prostranstvích po celém městě. Náklady: 25 300 Kč 
8. Výsadba 2 ks stromů okrasných jabloní (Malus „Evereste“) před restaurací naproti radnice jako náhradní výsadba za pokácenou břízu. Náklady 

2 000 Kč uhradili provozovatelé restaurace. 
9. Výsadba 3 ks stromů javorů babyka (Acer campestre „Elsrijk“) na ulici Lidická jako náhradní výsadba za pokácené smrky provedla na své 

náklady firma Hortis. 
10. Rekonstrukce polních cest na Výhonu včetně instalace příčných svodnic v tratích Podsedky, Háčky, Prostřední a Šibeniční podsedky. Náklady: 

58 400 Kč 
11.  Úprava a vyznačení turistické trasy z Hrušovan u Brna, přes Židlochovice a vrchol Výhonu do Blučiny – žlutá a zelená značka v systému 

značení KČT. Náklady svépomocí spolu s KČT. 
12. Rozhledna Výhon – pořízení projektové dokumentace. Náklady: 25 000 Kč – plně hrazeno z nadačního příspěvku Nadace Veronica. 
13. Památník mostu – připomínka na předchůdce nového mostu přes Svratku z původních kamenů na původním místě. 

Komunikace, hřbitov 
1. Rekonstrukce chodníků na ulici Kpt. Rubena a sídl. Družba. Náklady: 52 000 Kč. 
2. Obnova části zastaralých dopravních značek po celém městě. Náklady: 30 000 Kč. 
3. Hřbitov – rekonstrukce části hřbitovní zdi – oprava izolace, omítek a stříšky. Náklady: 68 800Kč. 
4. Hřbitov – instalace dvou nových laviček. Náklady: 8 800 Kč.                                                                                                         Ing. Martin Dratva 

Vítáme první obyvatele, 
kteří se v říjnu a v listopadu nastěhovali do nově postavených řadových domků v areálu bývalého cukrovaru v Joštově ulici. Rodina Křivkova se  

k nám přestěhovala z Nikolčic a rodina Zbořilova z Poštorné. Přejeme jim spokojený pobyt v našem městě.                            Lenka Tesařová, matrikářka 

Zpřístupnění historických sklepení 
V únoru roku 2002 jsem se dozvěděl o existenci několika historických sklepení v blízkosti radnice. Jako jeskyňáře mě tato zpráva velice zaujala a 

díky Ing. Dobyškovi a panu Gergelovi jsem společně s nimi začal s průzkumem. Podařilo se v hrubých obrysech zaměřit sklepení bývalé Rolnické 
záložny a porovnat s pozicí historického sklepení pod radnicí. Závěr byl velmi příznivý k budoucímu propojení obou sklepních systémů, které 
představují doslova 13 tajemných komnat vzniklých v průběhu čtyř století. Jedná se o deset sklepů s kamennou valenou klenbou a tři velké cihelné 
prostory z přelomu 18. a 19. století, které sloužily k uskladnění vína a dalších produktů k obživě i k prodeji.  

Prvním zdařilým krokem v průběhu několika málo měsíců roku 2004 bylo upravit největší z radničních sklepů k umístění vinotéky, která byla na 
konci téhož roku v srpnu spolu s regionálním informačním centrem otevřena veřejnosti. Na jaře 2005 rozhodla rada města o pokračování úpravy 
historického podzemí pod radnicí a začalo se s postupným vyklizováním. Práce začaly v polovině září a postupně se k nim přidaly i dobrovolné akce 
na úpravě podzemních prostor zaměřených v roce 2002.   

Jedenáct mladých členů dobrovolných hasičů sestoupilo otvorem 60 x 60 cm do židlochovických hlubin. V několika sobotních akcích se podařilo 
odhrabat a ručně vytěžit přes 15m2 zeminy a sutě, a tím odkrýt přístupové schodiště. Vše bylo zdokumentováno a koncem října pak byly zahájeny 
projekční práce na propojení a zpřístupnění prostor. Zároveň se podařilo uskutečnit i úvodní výstavu fotografií a soch umělců Petra Barana a Jana 
Šimka umístěnou v části podzemí. Propojením sklepení bude zpřístupněna další část židlochovického podzemí.   
                                                                                                                                                                                            Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 
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Program sportovních a kulturních akcí v lednu  

1. – 12. ledna – Městský kulturní klub – Výstava výtvarných prací ZUŠ 
Přístupno v půjčovní době knihovny   

� � � 

11. – 14. ledna – Mezinárodní veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2007 
Vedení města zve občany na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2007, který se koná ve dnech 11. – 14. ledna 2007 na 

brněnském výstavišti v pavilonu „V“, stánek č. 46. Prezentace našeho regionu se také zúčastní naše tři partnerská města: Montevago, Svaljava 
a Gbely. V sobotu 13. 1. v 16 hod. vystoupí v rámci této výstavy ŽDS Skřivánek a ZUŠ Židlochovice. 

� � � 

Sobota 27. ledna – Za poklady Národního technického muzea a do podzemí Brna    
Pořádá Klub turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk. Sraz v 9 hod. u restaurace Padowetz naproti nádraží v Brně. Doprava individuální, odjezd 

linkovým autobusem v 8,01 hod. ze Židlochovic (hustopečský autobus), nebo vlakem z Hrušovan v 8,26 hod. 
� � � 

Sobota 27. ledna – MKK – Tichá čajovna s cestopisnou přednáškou – USA a Brazílie 
Pořádá sdružení INSPIRO.  

� � � 

 
 
 
 
�............................................................................................................................................................� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednota Orel Židlochovice pořádá a srdečně zve všechny příznivce lyžování na jednodenní  
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD, který se uskuteční v sobotu 27. 1. 2007 do lyžařského střediska Říčky v Orlických  horách. Cena za 

dopravu autobusem je 200 Kč, cena za vlek je individuální, cca 200 – 300 Kč. V případě špatných sněhových podmínek 
se zájezd ruší. Přihlášky a informace prosíme co nejdříve na adresu vitulova.svatava@centrum.cz, případně písemně na 

podatelně MěÚ paní Bibiany Janebové. 
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���� EKOPORADNA  Informace z radnice ����  EKOPORADNA   ����  
EKOPORADNA  ���� ����EKOPORADNA   z radnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak správně třídit odpad – plasty 
Stejně jako papír patří i plasty k poměrně snadno recyklovatelným odpadům. Na druhou stranu se ale, narozdíl od papíru, velmi dlouho 

rozkládají a zatěžují tak nejen naše životní prostředí. 

Proč třídit plasty? 
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy zatěžovat naše životní prostředí 

látkami, které do ní nepatří, když je možnost tento odpad zpracovat? Například prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší 
země do Číny. A to zdaleka nejsme schopni tuto poptávku plně uspokojit. A proč? Protože vytřídíme stále ještě málo tohoto odpadu oproti tomu, kolik 
ho vyprodukujeme.  

Další možností co s tímto odpadem lze udělat je spalování. Z tohoto hlediska je největší problém dosáhnout dokonalého spalování. Jen tehdy se z 
některých plastů (PET) mohou stát  neškodné látky jako je oxid uhličitý a voda. V žádném případě tohoto stavu nedocílíte doma v kamnech. Zde 
proběhne pouze nedokonalé spalování, při kterém vzniká spousta látek, které mohou mít vliv na naše zdraví. Jedná se především o toxický oxid 
uhelnatý, karcinogenní benzen, těkavé uhlovodíky a spousta dalších. Zajímavé je to, že stejné látky vznikají i při spalování dřeva. U dřeva ale lze 
dosáhnout mnohem snadněji dokonalejšího spalování. Je to dáno tím, že dřevo je narozdíl od plastu porézní materiál, tudíž jim mnohem lépe 
prostupuje teplo. Není to dostatečný důvod upozornit souseda, spalujícího plasty, na tuto skutečnost? Jde i o Vaše zdraví.  

Jak plasty třídit? 
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto vždy před vhozením do koše 

láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik místa. Plastový odpad vhazujte do velkých žlutých či jinak barevných 
kontejnerů s nápisem "PLASTY".  

Koupím rodinný dům nebo byt  

v Židlochovicích a okolí.  

Cena dohodou.  � 777 349 

Mc Donald’s Brno – Morávka 
přijme zaměstnance! 

Hledáme uchazeče na plný úvazek i dlouhodobou brigádu. 
Matkám s dětmi a vysokoškolským studentům nabízíme 

dopolední směny,  
studentům denního studia odpolední směny a víkendy. 

Chcete vědět více? 
Pak volejte na 543 214 708 nebo pište na  

rest15@cz.mcd.com 

 

 

V areálu bývalého cukrovaru 

 bude postaven  

PENNY market. V návaznosti na 

tuto výstavbu žádáme 

podnikatele, kteří mají zájem o 

prodejní plochy v obchodním 

centru v areálu cukrovaru, aby 

Upozornění pro domácnosti!   
V roce 2007 bude prováděn svoz domovního odpadu v celém městě vždy v pátek. 

První svoz bude proveden v pátek 5. ledna.  

Čtrnáctidenní svoz bude prováděn vždy v lichý týden. 
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Do kontejneru (většinou žlutých) na plasty PATŘÍ: PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, kelímky, tácky, příbory (samozřejmě plastové) a další 
výrobky z plastu. NEPATŘÍ: Mastné a jinak znečištěné obaly látkami nebiologického původu, PVC, linolea, plastové trubky, plastové lahve od 
chemikálií, textil z umělých vláken, guma, pneumatiky, molitan, vícevrstvé obaly. 

Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do kontejneru na plasty, najděte si 
označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení):  
 
 
                                                              Symboly na obalech:  
 
 
 

Polyethylentetraftalát - označení PET s číslem 1; vysokohustotní (lineární polyethylen)- označení HDPE - číslo 2; polyvinylchlorid - označení PVC - 
číslo 3; polypropylén - označení  PP - číslo 5; polystyren - označení PS - číslo 6. 

 
Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2. Na trhu se často vyskytují i kombinované výrobky ty bývají označeny C/zkratka příslušných materiálů 

oddělená /. Jejich číselná označení lze najít ve výše zmíněné normě.  

Mýty o třídění plastu: 
Mezi lidmi se vyskytuje několik chybných názorů jak správně třídit plasty.   
Mýtus: Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu. Pravda: PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s 

papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už poradí.  
Mýtus: Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin. Pravda: Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek 

vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.  
Mýtus: PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru. Pravda: Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k 
úpravě za vysoké teploty, při které se z PVC uvolňují škodlivé látky.  

Co se s vytříděným plastem děje? 
Z popelářských vozů putují plasty do dotříďovací linky, kde jsou ručně roztříděny podle druhu (PET, fólie, polystyren, směs) případně i podle barvy 

(PET lahve). PET lahve jak již bylo řečeno, putují velmi často na čínský trh, kde se z tohoto materiálu vyrábí vlákna, která se používají jako známá 
termoizolace do bund a spacích pytlů. Mimo oděvní průmysl se dají tato vlákna využít také například do zátěžových koberců. Z fólií, které se nejdříve 
také rozdrtí, se stávají nové fólie nebo plastové pytle. Speciální použití má vytříděný polystyren. Ostatní materiály se rozemelou na prášek nebo 
granule a pak se z nich za vysoké teploty vylisují různé desky, trubky, zahradní nábytek, různé plastové nádoby atd. 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Vídeňská 264/120 b, Brno  

 

 
Panu Zdeňku Koníčkovi, dnes řídícímu školy na penzi, bylo ve válečném roce 1943 dvacet čtyři let a měl práci, která ho těšila. Kantořil v jihomoravské 
obci Vranovicích nedaleko Žabčic, kde bydlel. V tom roce ho z Vranovic přeložili do Ivaně, německy zvané Eibis. Když na tamní škole učil už šestý či 

sedmý týden, dostal z nadřízeného školského úřadu příkaz, že má od 11. října 1943 nastoupit jako dělník na stavební práce k firmě Klöckner 
Flugmotorenbau  G.m.b.H., Werk Gurein, tedy do Kuřimi, kde bude pracovat tak dlouho, dokud válka neskončí. Škola musela počkat. 

 
„V Kuřimi jsem pracoval u německé pracovní firmy, která sídlila v Brně“ – vypráví pan řídící. „Měla kanceláře v domě, který dodnes stojí v ulici 

Veselé. Naproti je filatelistická prodejna KLIM. Taky v něm byla ordinace nějakého zubaře. Spolu se sousedními domy tehdy tvořil veliký blok, ale ten 
se zřítil při bombardování Brna spojeneckým letectvem. Na tom místě už je řada let parkoviště pro auta.  

Stavební firma měla dva názvy. Jeden už si nepamatuji a ten druhý byl ,Othmar Christen´. V Kuřimi jsem pro ni dělal různé pomocné práce, 
například jsem kopal kanály. S výrobou leteckých motorů u Klöcknera, kam jsem vlastně úředně nastoupil, jsem neměl nic společného 

Do Kuřimi jsem denně dojížděl ze Žabčic vlakem a večer se zase vracel zpět. Dovedete si to představit, tu dálku?. Z jižní Moravy do Brna, pak 
přes celé město, za ním ještě pořádný kus na sever do Kuřimi. Domů jsem přijížděl až pozdě večer, kolem půl deváté, pokud se mi podařilo chytnout 
vlak. 

Pokud si dobře pamatuji, tak k otevření druhé fronty, k invazi vojsk spojenců na pobřeží Normandie, došlo v dalším roce 6. června 1944. Tak v tom 
červnu mě stavební firma předvolala v Kuřimi do kanceláře a dostal jsem příkaz, že k další práci mám nastoupit u formy Kruliš v Dolních Loučkách. 
Kruliš byla tehdy veliká, známá stavební firma vybavená veškerými moderními stroji. 

Bylo krásné léto, teplo, a tak jsem šel z Kuřimi až do Dolních Louček pěšky. Z Tišnova jsem si to střihnul údolím podél říčky Loučky přes Mezihoří. 
To údolí se mi tenkrát moc líbilo. Všude byl poklid, ještě se tam nedělo. 

V Dolních Loučkách firma Kruliš měla nastavěné baráky k ubytování zaměstnanců. Já jsem byl ubytovaný v baráku postaveném vpravo ve stráni 
za dnešním železničním viaduktem. Co v Dolních Lučkách firma Kruliš tehdy konala za práce, to nevím, ale nebyly to práce na stavbě železnice. Ty 
tehdy už byly zastaveny. Asi zůstalo mnoho nepoužitého materiálu, kvádry a podobně, tak se asi prováděly úklidové nebo udržovací práce. Viadukt 
taky ještě nestál, v té době byly jen nedokončené paty. Taky jsme jednou něco betonovali na vstupu do tunelu ze strany Dolních Louček. Když se 
později hovořilo o tom, že cizí letadla dovedou do tunelu vhodit torpédo, postavily se tam betonové přepážky. Jinak byl tunel uzavřený masivními vraty, 
ve kterých byly dveře pro pěší. 

Kolik měla firma Kruliš zaměstnanců? Těžko říct, přesně to nevím. V Dolních Loučkách odhaduji tak 30, možná 40. Byli to naši lidé, tedy žádní 
cizinci. 

Pak jsem dostal nařízeno, abych šel pracovat do Mezihoří a hlásil se tam u montéra Chabičovského.  Ze začátku nás bylo v Mezihoří jenom pár a 
neměli jsme do čeho píchnout, takže jsme se rekreovali a opalovali. Pak to ale najednou spustilo. V tunelu se začala budovat fabrika a šlo to ráz naráz. 
Začala přijíždět auta s materiálem a už nebyl čas na flákání. Z Kuřimi jsem přišel do Dolních Louček někdy v polovině června 1944 a koncem srpna už 
se v tunelu rozběhla výroba. Takové to bylo pracovní tempo. Firma Kruliš měla v Mezihoří vysoko nad údolím natažený kabelový jeřáb ze stavby 
druhého, taky nedokončeného železničního viaduktu. Z jedné stráně na druhou vedlo k tunelu ocelové lano a tažná lana. Po tom nosném jezdila kočka 
s jeřábovým hákem. Strojník spustil hák dolů a já jsem na něj zavěšoval materiál. Než se náklad zdvihl, musel být dobře vyvážený. 

Dokončení v příštím čísle 

����    Pamětníci vyprávějí  ����    Pamětníci vyprávějí ����    
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 Jaký byl loňský podzim? 
 Počasí si s námi v loňském roce poněkud zahrálo a 

podporovalo tak zastánce globálního oteplování svými 
častými a extrémními projevy. Myslím však, že letošní 
podzimní „výkyv“ byl velmi příjemný a nikomu z nás 
významným způsobem nepřekážel. Skutečně šlo o 
nejteplejší podzim minimálně za posledních 16 let, kdy 
shromažďuji své záznamy. Průměrná teplota byla o 3,1°C 
nad obvyklým normálem a srážek spadlo jen 27%. A nyní 
jednotlivým měsícům podrobněji. 

Léto se s námi rozloučilo podzimním počasím, ale září začalo hned 
od samého začátku vše napravovat. Letošní září bylo teplotně výrazně 
nadprůměrné (průměrná teplota +17,6°C představuje odchylku +3,0°C) a 
srážkově silně až extrémně podprůměrné (8,0mm srážek odpovídá 19 % 
normálu). Však to také bylo nejsušší září od roku 1990. Po celý měsíc 
bylo příjemné skoro až letní počasí s teplotami ve všech dnech nad 20°C. 
Skutečných letních dnů bylo celkem 9 s maximální teplotou měsíce 
+27,3°C, kterou jsem naměřil 26. září. Užili jsme si také hodně sluníčka 
(celkem 23dnů) a málo deště (6dnů se srážkami) s „nejvydatnějšími“ 
srážkami 5,7mm dne 8. září. Příjemné denní teploty nebyly pokaženy ani 
nízkými ranními teplotami (minimální hodnota +7,7°C dne 9. září). Ještě 
o něco teplejší bylo září v roce 1999 s průměrnou teplotou +18,1°C 
(odchylka +3,5°C) a celkem s 11-ti ledními dny a 27-mi dny s teplotou 
vyšší jak 20°C. Nejstudenějších září bylo v roce 1996 s průměrnou 
teplotou +11,6°C (odchylka -3,0°C) a žádným letním dnem (maximální 
teplota +24,6°C) a jen čtyřmi dny s teplotou nad 20°C.Říjen pokračoval 
v nastoupeném trendu a to platilo jak o teplotách, tak o srážkách. 
Průměrná teplota +12,2°C je o 3,1°C vyšší než je dlouhodobý normál a 
8,8mm srážek představuje hodnotu 20 % dlouhodobého úhrnu. Celý 
měsíc říjen se vyznačoval opět většinou slunečným počasím a jen sedmi 
dny se srážkami. První polovina měsíce byla nečekaně teplá s maximy 
většinou lehce přes 20°C (maximální teplota +22,6°C byla naměřena dne 
3. října), ve druhé polovině měsíce se nejvyšší teploty pohybovaly 
v rozmezí 15 až 20°C. Úplný závěr byl chladný  (teploty cca 10°C).     
Příčinou změny byl  přechod  fronty v sobotu 29. října, který byl 
doprovázen prudkými přeháňkami (5,2mm), větrem a ochlazením a 
představoval  také  konec   „pěkného“  podzimu.   V  polovině  měsíce  se  

vyskytly první přízemní mrazíky s jinovatkou. Havrani letos 
přiletěli na čas a to 22. října (dlouhodobé průměrné datum 
pro Židlochovice). Nejnižší teplota byla zaznamenána 
poslední den a měla hodnotu -0,7°C. Nejteplejším říjnem za 
posledních 16 let byl ten v roce 2000 s průměrnou teplotou 
+13,0°C (odchylka +3,9°C) s nejvyšší teplotou +23,8°C 
naměřenou 15. října a celkem 18-ti dny s teplotou vyšší jak 
15°C. Nejchladnějším pak byl říjen 2003 s průměrnou 

teplotou +7,2°C (odchylka -1,9°C) se  4-mi dny s teplotou nad 15°C, s 5-
ti dny s ranním mrazíkem a minimální teplotou -4,6°C. 

Poslední podzimní měsíc se stal nejméně příjemným obdobím. 
Začátkem listopadu to vypadalo na časný nástup zimy. Vždyť už 2. 
listopadu se objevilo první sněžení (celkem 3dny) a 3. listopadu 
dopoledne napadly 3cm sněhu. Celá první dekáda pak byla chladná se 
srážkami. V tomto období se vyskytly všechny dny (celkem 5) s ranním 
mrazem. Nejnižší teplota poklesla na -5,2°C dne 4. listopadu. Po 
přechodném oteplení v polovině listopadu (maximální teplota +17,4°C 
dne 15. listopadu) zavládlo až do konce měsíce „pošmourné“ počasí bez 
sluníčka, kdy bylo zataženo nízkou oblačností s denními teplotami 
v rozmezí 8 až 10°C. V závěru přibylo mlh a mrholení. Z této nepříliš 
povzbudivé charakteristiky vychází překvapivá průměrná teplota +7,1°C 
(odchylka +3,3°C) a úhrn srážek 17,4mm (42%), které spadly hlavně 
v poslední dekádě (celkem 16dnů se srážkami). Nejtepleji bylo 
v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka +3,7°C), 
nejvyšší teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se 
zápornou teplotou a žádným sněžením. Nejchladnějším listopadem se 
stal ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C, odchylkou -2,4°C, 
nejnižší teplotou -11,0°C dne 23. listopadu, patnácti dny s mrazem (z 
toho bylo 9 dnů s celodenním mrazem) a 11-ti dny se sněhovou 
pokrývkou. 

A jak se zdá, počasí si s námi zahrává dál. Už máme více než měsíc 
po prvním sněžení a po mrazech a sněhu (a to i na horách) ani památky. 
A tak si na závěr přejme, aby se příchod zimy obešel bez extrémních 
projevů a aby k nám „skutečná“ zima zavítala (tak, jak předpovídají 
meteorologové) na vánoční svátky.  

Ing. Karel Král 
 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                        

Sedmička v dějinách Židlochovic – 1. část 
1407 
V tomto roce daroval dědičně dosavadní majitel židlochovického 
panství Jošt městečko Židlochovice s tvrzí, mýtem (jež se vybíralo na 
mostě) a patr. právem farního kostela a kaple panu Vilému Zajícovi 
z Valdeka. Markrabě Jošt si však v Židlochovicích ponechal všechny 
vinice s horným právem a viničnými desátky. Pan Vilém Zajíc byl 
přívržencem krále Zikmunda, se kterým odtáhl ku Praze proti 
Čechům. Padl však při bitvě pod Vyšehradem 1. listopadu 1420. 
1437 
V tomto roce se dostaly Židlochovice do dědičného majetku Jindřicha 
z Valdštejna.  

1697 
31. ledna 1697 kupuje židlochovické panství od Valdštejnů jejich švagr 
hrabě Sinzendorf za 350 000 zlatých. Tento nový majitel zasáhl do 
Židlochovic nejvyšší měrou: rozšířil a přestavěl dnešní zámek, upravil 
kolem něj sady, postaral se o zřízení pošty a o postavení nového mostu 
přes Svratku. Chtěl do městečka přivést mnichy – piaristy a začal pro ně 
stavět klášter. Na místě dřívějších sedmi domů dal postavit farní kostel. 
Pomýšlel i na zřízení gymnázia, ale to se mu nepodařilo vybudovat. 
Zemřel v roce 1742.  
                                                                               
                                                                         Z  kroniky Ozvěny  věků a dní vybral -kv-  
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Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: Bitva v zálivu Leyte – zánik letadlové lodi Princeton 	  Kamikadze – samurajové bez naděje na návrat 	  Jste mladí jako vaše klouby – 
pohyb, sport, výživa, léčba 	  Existuje život po životě? – autor je lékař, učitel i duchovní 	  Jak zůstat fit ve stáří – cvičení pro seniory 	  Terasy – 
návrhy, stavby udržování 	 Kronika historie světa 	  Archeologický atlas – průvodce nalezišti světa 	  Persie – kultura a umění mezi Východem a 
Západem 	  Písemná elektronická komunikace 	  Republika v nebezpečném světě – éra prezidenta Masaryka 1918-1935 	  Technický slovník 

naučný 	  S dětmi křížem krážem po Čechách – výlety, které děti baví 	  První pomoc pro psa 	  Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti 	 O 
nemocech duše – kapitoly z psychiatrie 	 O. Suchý: Werichův Golem a Golemův Werich 	 

Pro mládež: Hamptifongovy ilustrované dějiny Evropy 	  Bolek a Lolek – atlas světa – cesta kolem světa s hrdiny populárního seriálu 	  Neobyčejná 
místa na Zemi  	  Modelování pro šikovné ruce 	 

 



 

TIP NA VÝLET 
 

Hustopeče 

První písemné zmínky o městě pocházejí z první 
poloviny 13. století, kdy byl majitelem města Vilém 
z Hustopečí. Od počátku 14. století do konce 16. 
století náleželo město klášteru Králové (Aula Regia) 
ve Starém Brně. Na město byly Hustopeče povýšeny 
roku 1572. Od roku 1848 patřily Lichtenštejnům, poté 
se staly sídlem politického i soudního okresu.  

Největšího stavebního rozkvětu dosáhlo město 
v období renesance. Na rozlehlém svažitém náměstí 
stál pozdně gotický farní kostel sv. Václava. V roce 1961 došlo k jeho 
zřícení a nový chrám, zasvěcený sv. Václavu a sv. Anežce České, 
dostalo město až v roce 1994. Druhou dominantou náměstí je 
novorenesanční budova radnice z roku 1905, která byla v roce 2002 
zrestaurována. V její blízkosti se nachází barokní morový sloup se 
sousoším Nejsvětější Trojice, kamenná kašna s antickým bůžkem 
Tritonem a renesanční dům U Synků, jež se stal sídlem Městského 
muzea a výstavní galerie. 

Město je osudově spojeno s osobou našeho prvního prezidenta T. G. 
Masaryka. Narodila se zde jeho matka Terezie, rozená Kropáčková. 
Masaryk v letech 1861 – 1863 navštěvoval hustopečskou piaristickou 
reálku. Jeho bratr Ludvík zde vlastnil tiskárnu, z níž vzešly i Masarykovy 
kritické studie  Rukopisů.  Hustopečský  městský  hřbitov  je  i  posledním    
 
 

místem odpočinku prezidentových rodičů. 
Nahlédneme-li do starších písemných materiálů, 

pak si můžeme připomenout, že Hustopeče měly na 
počátku 20. století 3223 německých obyvatel, Čechů 
zde byla jen asi desetina. V současnosti mají 
Hustopeče asi 6 tisíc obyvatel. Česká škola byla 
v Hustopečích zřízena v roce 1909. V roce 1938 byly 
Hustopeče připojeny k Velkoněmecké říši. 

 Že se tu odedávna pěstovala vinná réva, je 
všeobecně známo. Po roce 1945 se tu také pěstovaly mandloně a jejich 
plody sloužily výrobcům čokolád a cukrovinek.  Bývaly tu však také 3 
mlýny, výroba octa, 5 cihelen, výroba mýdla i továrny na hliněné zboží. 
Že se tu odedávna pěstovalo víno, je všeobecně známo. Ale pěstovala se 
tu také lékořice a její kořeny s typickou aromatickou chutí se 
zpracovávaly na tzv. pendreky. Výroba této pochoutky už ve městě dávno 
zanikla, ale jedné budově se stále říká pendrekárna.   

Nezapomeňte se zastavit v informačním středisku v galerii U Synků. 
Jistě vás zaujme pohled na původní měšťanskou zástavbu a navíc vám 
ochotné pracovnice střediska rády poskytnou materiály o městských 
zajímavostech. A pokud nebudete spěchat, nezapomeňte si vyjít na 
Křížový kopec s kaplí sv. Rocha. 

Podstatné údaje převzaty z Přílohy Hustopečských listů 2006. -kv- 
 

 

 
• Klub židlochovických turistů ukončil již svůj 35. výlet výšlapem na Výhon 29. prosince m. r. Turisté touto vycházkou ukončili již 

svou čtvrtou sezónu, když svoji činnost zahajovali v červnu 2003.  Zároveň si při posezení na konci minulého roku určili plán 
pro rok 2007. Už v lednu navštíví Národní technické muzeum v Brně a nahlédnou do brněnského podzemí. Na únor chystají 
vycházku severní částí Moravského krasu. Jarní výlety budou směřovat do Lomnice u Tišnova a k Dalešické přehradě. 
Partnerské město Gbely i ukrajinská Svaljava připravují pro naše turisty program na květen a červen. Po loňském úspěšném 
zájezdu do rakouského Wachau a pěší turistice v soutěsce řeky Ysper připravují turisté na září výlet do oblasti Raxalpen. 
Cílem podzimního putování budou jeskyně v Javoříčku, zámek Svojanov a Chřiby. Již tradičně se na konci roku bude také 

opakovat výšlap na Výhon, kterým vlastně v červnu 2003 svoji činnost zahajovali.  
• Výstavu k 50. výročí objevení žerotínské hrobky, která se konala od 13. října do 30. listopadu 2006 ve Strejcově sboru, zhlédlo přibližně 260 

návštěvníků, z toho 150 žáků židlochovických škol. Některé panely z výstavy budou v lednu umístěny do Husova sboru v Nosislavi. 
• Rok 2006 byl již 958. rokem existence rajhradského benediktinského kláštera. S uspokojením lze říct, že i v loňském roce se zde podařilo opravit 

řadu budov poničených v době komunistické totality. V hospodářské části budov byly opraveny střechy i fasády. Na nádvoří v areálu kláštera byly 
opraveny sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Benedikta a sv. Karla Boromejského i s historickým křížem. V rajském dvoře došlo k úpravě terénu a 
výsadbě několika set růží. Poslední velkou úpravou loňského roku bylo vybudování kanalizace dešťových vod, které odvádějí vodu od kostela. Tím 
by mělo postupně dojít k přirozenému vysušení chrámového zdiva. V kostele sv. Petra a Pavla byla provedena výměna elektrické instalace spolu    
s novým ozvučením. V klášteře sídlí Památník písemnictví na Moravě.                                                                                        

• Milovníci výtvarného umění mají možnost navštívit jedinečné vídeňské výstavy. Jedna z nich je z Picassova díla a nazývá se Malen gegen die Zeit 
(Malování proti času). Potrvá jen do 7. ledna a koná se v Albertině. Současně je zde instalována výstava z děl Andyho Warhola. Také výstava 
renesančních benátských malířů Belliniho, Giorgiona a Tiziana v Uměleckohistorickém muzeu potrvá jen do 7. ledna. Do 18. února je ve vídeňském 
Kunstforu na náměstí Freyung č. 8 výstava Marc Chagalla. Vystaveno je na 100 obrazů zapůjčených z galerií z Paříže, Moskvy, Petrohradu a New 
Yorku.  Podobné soubory výtvarných děl jsou vystavovány jen ojediněle a obvykle se podaří spatřit je pohromadě snad jen jednou za několik 
desetiletí. Od 1. 3. do 22. 7. 2007 připravuje vídeňské Kunstforum tématickou výstavu s názvem Eros in der Kunst der Moderne. Snadná 
autobusová spojení nabízejí některé brněnské cestovní kanceláře. 

• S potěšením lze připomenout, že nejsou jenom vandalové a sprejeři, kteří se nezastaví před zničením jakýchkoliv hodnot. Jsou mezi námi i takoví 
občané, kteří opatrují opuštěné hroby a také takoví, kteří sbírají odpadky po jiných nepořádnících. Při procházkách sbírají do batohů a kabel 
plastové lahve, které jsou v nemalém množství poházeny na cestách Výhonu.  Zaslouží si uznání a dík. Prosíme také všechny majitele psů, aby  
odstraňovali zbytky po svých miláčcích a nedovolili běhat psy po hřbitově. Také místo na starém hřbitově není vhodné pro jejich venčení.  

• Poštovní známky naše i zahraniční, vystříhané z dopisů, ráda daruji filatelistovi. ���� 547 238 289 
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