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Vlastimil Helma
starosta města

Výročí povýšení Židlochovic 
na město nás inspiruje k zamyš-
lení nad dějinami města. Ty jsou 
velmi zajímavé a pestré. Až 
do roku 1353 byly Židlochovice 
malou vsí. Ve zmíněném roce 
Jan Jindřich povýšil ves Židlocho-
vice na městys. Teprve rok 1873 
přinesl Židlochovicím povýšení 
na město. Z uvedených letopoč-
tů si snadno vypočteme, že Žid-
lochovice byly plných 520 roků 
městysem. 

Druhá polovina XIX. století při-
nesla převratné změny, přinesl je 
především prudký rozvoj průmys-
lu. V Židlochovicích to bylo nej-
výrazněji patrné v cukrovarnictví. 
Julius Robert byl v té době nejen 
majitelem významného cukro-
varu v Rakousku – Uhersku, ale 
také vynikajícím vynálezcem. 
Jeho objev získávání cukru difú-
zí se rozšířil do všech evropských 
cukrovarů. 

Povšimněme si významného 
roku 1873. Císař František Josef I. 
byl v tomto roce již 25 roků na trů-
ně. Při této příležitosti se konala 
ve Vídni Světová výstava. Před-
sedou poroty této výstavy nebyl 
nikdo jiný, než židlochovický pod-

nikatel Julius Robert. Tato skuteč-
nost nám do nedávna nebyla 
známa. Je nabíledni, že Julius 
Robert byl v tomto případě i vliv-
ným přímluvcem. 

S povyšováním na město to 
však nebylo tak docela jedno-
duché. Pouze přímluva stačit 
nemohla. Samotné Židlochovice 
musely splňovat některé podmín-
ky, které povýšení umožňovaly. 
Patřila k nim např. kanalizace, 
osvětlení ulic, jejich dláždění a 
v neposlední řadě také poskyto-
vání služeb okolním obcím, jako 
např. trhy. Uvedené podmínky 
Židlochovice splňovaly a tak 
o povýšení požádalo zastupitel-
stvo města v čele se starostou 
Karl Jiruschem a 3. dubna 1873 
byla žádost o povýšení kladně 
vyřízena. Občané Židlochovic 
byli o této skutečnosti informo-
váni oběžníkem až 15. dubna. 
Radost to musela být jistě veliká. 
Vždy v jubilejních letech si připo-
mínáme dokument, kterým byly 
Židlochovice povýšeny na měs-
to a výročí si připomínáme také 
výstavou a oslavami.

Je nutné také zdůraznit, že císař 
František Josef I. při povyšování 
na města zřejmě velmi obezřet-
ně zvažoval udělování tohoto 
titulu. Ve významném roce své-
ho 25. výročí panování udělil jen 
tři povýšení, mimo Židlochovice 

to byl ještě Černošín u Tachova 
a Prameny u Mariánských Lázní.

Věřím, že letošní pestré oslavy 
s výstavou ke 140. výročí povýše-
ní Židlochovic na město budou 

důstojným zdůrazněním toho-
to významného dne, přispějí 
k poznání bohatých dějin naše-
ho města a obohatí naše obča-
ny o cenné poznatky.

ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM

V letošním roce si připomínáme 
140 let od povýšení Židlochovic 

na město. Toto významné jubi-
leum oslavíme cyklem několika 
kulturních a společenských akcí, 
které se budou konat během 
celého roku, tedy v období 
dubna až října, a které bude 
organizačně zajišťovat a koordi-

Jak oslavíme 140. výročí povýšení na město

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

novat Městské kulturní středisko. 
Dovolte mi již nyní, abych Vás 
informoval o nejbližších akcích, 
které v souvislosti s oslavami plá-
nujeme. 

3. dubna v 18 hodin se usku-
teční ve vestibulu městské 

knihovny vernisáž výstavy 140 let 
povýšení Židlochovic na město, 
kterou připravil Mgr. Karel Vav-
řík. Samotná výstava potrvá do 
konce června 2013. 7. dubna, 
Vás srdečně zveme na koncert 

>> pokračování na str. 2

V úvodu faksimile je uvedeno: Jeho císařské a královské apoštolské 
Veličenstvo ráčilo svým nejvyšším rozhodnutím z 3. dubna 1873 milostivě 

povýšit městys Židlochovice na Moravě na město.
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Vysoký zájem o studium 
na Gymnáziu v Židlochovi-
cích
Do přijímacího řízení se při-
hlásilo 72 žáků. Jen 30 z nich 
může být přijato. Jsou to děti 
z 23 základních škol a mají 
bydliště v 26 obcích. Dívek 
je 38, chlapců 34. 41 z nich 
mělo v pololetí páté třídy ZŠ 
na vysvědčení samé jednič-
ky. Přijímací zkoušky se konají 
ve dvou termínech: 22. 4. (57 
uchazečů), 23. 4. (15 uchaze-
čů). Jsme rádi, že vzrůstající 
počet zájemců o studium na 
gymnáziu potvrzuje oprávně-
nost jeho setrvání v Židlocho-
vicích a jeho kvalitu.

RNDr. Jiří Kubeš

Židlochovice očima mladých
Gymnázium Židlochovice 

vyhlašuje fotografi ckou sou-
těž u příležitosti 140. výročí 
povýšení Židlochovic na měs-
to „ŽIDLOCHOVICE OČIMA 
MLADÝCH“. Uzávěrka sou-
těže je 10. 5. 2013. Podmínky 
soutěže: barevná i černobílá 
fotografi e, minimální formát 
– 10 x 15 cm, každý účastník 
může do soutěže přihlásit nej-
výše 6 fotografi í, které budou 
z druhé strany označeny 
názvem fotografi e, jménem 
a příjmením autora, fotogra-
fi e odevzdávejte na vrátnici 
Gymnázia Židlochovice ve 
všední dny od 8 do 15 hodin. 
Zde dostanete i přihlášku, 
nejlepší fotografi e budou 
odměněny a vystaveny, po 
skončení výstavy je možné si 
fotografi e opět vyzvednout.

RNDr. Jiří Kubeš

Beseda ke 140. výročí pový-
šení Židlochovic na město, 
tentokráte o židlochovickém 
zámku
Letos již podruhé (tentokrá-
te v pátek 22. března 2013) 
se setkali příznivci historie na 
besedě, která byla věnována 
historii našeho zámku. Tradič-
ně se tato akce uskutečnila 
v židlochovické sokolovně 
v prostorách pronajatých míst-
nímu gymnáziu pod pořada-
telstvím Sokola Židlochovice. 
Asi třicítka posluchačů měla 
možnost zhlédnout působivou 
prezentaci. Dík za zdárný prů-
běh akce zaslouží přednáše-
jící Karel Vavřík, organizátoři 
z místní jednoty T. J. Sokol Žid-
lochovice i Gymnázium Žid-
lochovice, za možnost využití 
promítací techniky.

Oldřich Kahoun

Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. Toto vynikající vokální 
těleso představí svůj repertoár 
v prostorách koncertního sálu 
v zámku v Židlochovicích. V rám-
ci večera se uskuteční slavnostní 
setkání zastupitelstva. Ústředním 
bodem programu bude oceně-
ní významných občanů města. 
Poprvé v historii bude uděleno 
také jedno ocenění in memori-
am. V rámci 140. výročí se také 

uskuteční 2. ročník slavnostní mše 
za město Židlochovice. 

V květnu se naše město připojí 
k síti farností v rámci akce Noc 
kostelů, která se uskuteční 24. 
května 2013. Na tento den při-
pravujeme v našem farním koste-
le Povýšení Svatého Kříže bohatý 
kulturní program. V dalším čísle 
Zpravodaje vás budu informovat 
o akcích, které pro Vás v rámci 
oslav chystáme na měsíce čer-
ven, září a říjen.

Oslavit výročí prostřednic-

tvím kulturních a společenských 
akcí je jistě důstojným pojetím. 
Našemu městu ovšem současně 
přeji, aby se letošní oslavy staly 
také motivací k dalšímu rozvoji, 
k upevňování pospolitosti mezi 
námi a také, aby zde nadále 
vyrůstaly a především zde spoko-
jeně žily osobnosti jako v minulos-
ti, na které bychom byli patřičně 
hrdí.

Jak oslavíme 140. výročí povýšení na město
>> dokončení ze str. 1

V rámci oslav 140. výročí pový-
šení na město se Zastupitelstvo 
města rozhodlo nechat zhotovit 
novou obecní vlajku – neboť ta 
stávající, kterou město v součas-
né době vlastní, je ve velmi špat-

Nová vlajka našeho města a malé ohlédnutí 
do historie městských symbolů

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

obrázek č. 1

Stávající vlajka, která byla používána 
od 90. let minulého století do součas-
nosti

obrázek č. 2

Nový návrh již schválené vlajky. Zde 
si můžete všimnout chybějícího lemu 
kolem znaku. Ten musel být dle pra-
videl, kterými se příslušný parlamentní 
orgán řídí, odňat. A to proto, že znaky 
ohraničené lemem mohou být použí-
vány pouze na vlajkách státních.

ném technickém stavu. V sou-
vislosti se zadáváním výroby 
nové vlajky jsem zjistil zajímavou 
skutečnost. Naše městská vlajka 
nebyla v minulosti schválena a 
uznána patřičným orgánem, a 
ani být nemohla, neboť obsaho-
vala vexilologickou chybu. (Vexi-
lologie je vědou, která se zabý-
vá historií a symbolikou vlajek a 
praporů, pozn. redakce). Město 
tedy od počátku devadesátých 

let minulého století až po sou-
časnost používalo neschválenou 
vlajku. Z toho důvodu jsem před-
ložil zastupitelstvu materiál, který 
byl předstupněm jako podklad 
pro zaslání žádosti Parlamentu 
České republiky – Podvýboru 
pro heraldiku a vexilologii. Tento 
orgán nový návrh vlajky schválil 
na svém březnovém zasedání. 
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Diakonie Českobratrské církve 
evangelické – středisko v Brně 
a Farní sbor Českobratrské 
církve  evangelické v Nosisla-
vi si Vás dovolují pozvat 
na slavnost poklepání základ-
ního kamene ke Chráněné-
mu bydlení Nosislav v neděli 
21. dubna 2013 v 15 hodin 
v sále Husova domu (Nosislav 
137). Program: Představení 
projektu, projevy zástupců 
Jihomoravského kraje, před-
stavitelů Českobratrské církve 
evangelické a její Diakonie. 
Zahraje místní evangelická 
dechová hudba a zazpívá 
mužácký pěvecký soubor 
Švarcavan.

Pokud vás zajímají staré 
mapy českých zemí, získá-
te je na adrese www.sta-
remapy.cz. Naleznete zde 
rozsáhlý seznam sbírek digi-
talizovaných starých map 
našeho území. Zadáte-li odkaz 
na http://oldmaps.geolab.
cz/ můžete si podrobně listo-
vat v mapách zakreslených 
v 18. a 19. století. Jsou tu umís-
těny vojenské mapy, stabilní 
katastr – souhrn celého půd-
ního fondu rakouského císař-
ství pořízený v první polovině 
19. století na základě patentu 
císaře Františka I., atd. 

Nádhernou nabídku geogra-
fi ckých prezentací nalezne-
te kliknutím na http://www.
topas.sk/oznamy/pekne-
geograficke-prezentacie/. 
Stojí za podívání.

Chcete se podívat na uli-
ci, ve které bydlíte? Můžete 
se po ní dokonce virtuálně 
projít. Podívat se na náměstí 
či do obchodů. Stačí si klik-
nout na http://showmystreet.
com/, uvést jméno města a 
ulici a už se můžete jen divit, 
co dokáže moderní technika. 
Budete překvapeni jedineč-
nými satelitními fotografi emi.

V noci ze 17. na 18. dubna 
byly osvobozeny Židlochovi-
ce. Letos si jejich osvobození 
připomínáme už po šedesáté 
osmé.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení ZM 6. 2. 2013
ZM schvaluje:

přijetí rozpočtového opatření 
č. 1 rozpočtu r. 2013 
návrh nové vlajky města 
Židlochovic dle předložené 
varianty č. 4 v této podobě: 
List vlajky tvoří tři vodorovné 
pruhy, žlutý, červený, žlutý, 
v poměru 1 : 2 : 1, v červeném 
pruhu je žlutá vinná ratolest se 
třemi hrozny a třemi úponky, 
umístěná na hranici mezi le-
vou a střední třetinou; poměr 
šířky k délce listu vlajky je 2 : 3

ZM rozhodlo:
darovat část pozemku p. 
č. 1104 v k. ú. Židlochovice 
zapsaného na LV 1 o výměře 
cca 26 m2 (přesná výměra 
bude upřesněna oddělova-
cím geometrickým plánem) 
ŽIDLE, stavebnímu  bytovému  
družstvu, IČ: 292 74 893, sídlem 
Jaselská 206/27, 602 00, Brno 
za účelem výstavby parkova-
cích míst pro uživatele nových 
bytů v nástavbě domu č. p. 
717, 718,719 na ulici Masary-
kova; toto rozhodnutí je plat-
né do 30. 6. 2013 
přijmout jako dar do vlast-
nictví města pozemky p. č.  
1107/26, 1107/32, 1107/33, 
1107/34, 1107/35 a část p. č. 

1107/25 a část 1108 v k. ú. Žid-
lochovice, zapsaných na LV 
2414, od fondu UTIS uzavřený 
investiční fond, a.s., se sídlem 
v Praze 2, Jana Masaryka 
252/6, PSČ 120 00, IČ 279 32 
346. Přesná část darovaných 
pozemků p. č. 1107/25 a 1108 
bude stanovena oddělova-
cím geometrickým plánem, 
který vymezí potřebnou plo-
chu pro parkovací stání pro 
byty v nástavbě domu č. p. 
717, 718, 719 na ulici Masary-
kova; toto rozhodnutí je plat-
né do 30. 6. 2013 

Výběr z usnesení RM 22. 2. 2013
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo dle vari-
anty B část I. - Jižní fasáda 
na akci „Židlochovice, radni-
ce – Obnova fasád“ s fi rmou 
AKZ Stavby spol.s.r.o., Polní 18, 
664 44 Ořechov 
podat žádost o příspěvek pro 
rok 2013 na akci „Židlochovi-
ce, radnice – Obnova fasád 
– Jižní fasáda“ z programu 
Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností 
v částce 250.000 Kč 

RM ukládá:
zpracovat Plán prevence kri-

minality města Židlochovice 
předložit do příští RM harmo-
nogram postupu prací zatep-
lení MŠ a harmonogram pro-
vozu MŠ v letních měsících 
podat žádost o dotaci od 
JMK pro JSDH na vybavení 
jednotky v hodnotě 264 tis. Kč 
a na nákup zásahového vozi-
dla ve výši 260 tis. Kč 
podat žádost o dotaci z roz-
počtu JMK pro JSDH města 
Židlochovice na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice ve výši 300 
tis. Kč 

RM schvaluje: 
připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlaj-
ky na budovu úřadu dne 
10. 3. 2013 
podání žádosti o dotaci na 
sportovní areál ZŠ 
smlouvu o poskytování soci-
ální služby mezi městem Žid-
lochovice a Senior domácí 
péče, s.r.o. Medlov 
vyhlášení výzvy k podávání 
žádostí o dotaci na činnost 
organizací, které se zabýva-
jí volnočasovými aktivitami, 
přičemž termín k předkládání 
dotací je stanoven od 1. 3. do 
29. 3. 2013

Jaro je za dveřmi a s ním spoje-
né i teplé počasí, které láká cyk-
listy na vyjížďku. Chodci ani cyk-
listé by neměli zapomínat na to, 
jak je důležité být vidět v silnič-
ním provozu a mít na sobě správ-
né oblečení doplněné refl exním 
prvkem (refl exní doplňky jsou pro 
řidiče viditelné až na vzdálenost 
200 metrů).  Zvýšený pohyb cyk-
listů přináší i svá rizika na silnicích, 
proto by si milovníci cykloturistiky 
měli uvědomit, že pro ně platí 
stejná pravidla v silničním provo-
zu jako pro řidiče.  

(NE) BEZPEČNOST – ať už 
chodci či cyklisté si svoji cestu 
zpříjemňují posloucháním hudby 
ze sluchátek, ale často si neu-
vědomují, že tím ohrožují sebe 
i ostatní účastníky na silnici.

Chodci a cyklisté nevnímáte - 
neslyšíte - nereagujete na:

dění ve svém okolí–

zvukové signály ostatních 
účastníků silničního provozu 
- (klakson vozidel – cyklistů - 
motocyklistů, hlasové upozor-
nění ostatních chodců …)
výstražné signály - (majáky, 
výstražné znamení na železnič-
ním přejezdu, varovné vyzvá-
nění tramvají…)
vozidla kolem sebe 
náhle vzniklá nebezpečí 
vyjíždění a couvání vozidel 
z nečekaných a nepřehled-
ných míst.
Do vozovky vstupujte a vjížděj-

te vždy po pečlivém rozhlédnutí 
a navažte oční kontakt s řidi-
čem!

POZOR - Alkohol či omamné 
látky neužívejte před jízdou, ale 
ani během ní. Pokud je cyklis-
ta pod vlivem takových látek 
ohrožuje sebe i ostatní. V případě 
postihu je na něj pohlíženo jako 
na řidiče motorového vozidla!

I když je cyklistická přilba 
povinná do 18 let, měla by být 
pro každého cyklistu samozřej-
mosti, protože cyklisté společně 
s chodci jsou v silničním provozu 

–

–

–
–
–

Cyklistická sezóna se pomalu blíží

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

nejzranitelnější.
Rodiče, nezapomínejte na 

to, že děti jsou na silnicích více 
ohroženy. Jsou méně soustředě-
né a nedokáží dobře odhadnout 
a předvídat situaci, která může 
nastat. 

Potřeba je myslet i na to, že 
kolo při odstavení musíme zabez-
pečit proti krádeži. Nutno je také 
připomenout, že cyklisté nesmí 
vjíždět v protisměru do jedno-
směrek (pokud to není dovoleno 
speciálním dopravním znače-
ním) a také, že nesmí jezdit po 
chodníku či přejíždět přechod 
pro chodce. 

Důležité je nezapomínat na 
povinnou výbavu kola a před 
jízdou vždy kolo řádně zkontrolo-
vat (utažení matic a šroubů, stav 
pneumatik a jejich nahuštění, 
stav a funkčnost brzd, funkčnost 
osvětlení, napnutý a promazaný 
řetěz a čistotu odrazek).



Vážení občané,

s blížícím se obdobím jara by 
bylo dobré přispět k čistějšímu 
vzhledu našeho města. Chtěli by-
chom Vás požádat o spolupráci 
při jarních pracích na veřejných 
prostranstvích v blízkosti Vašich 
obydlí. Pokud nám pomůžete s 
úklidem, bude naše město čistěj-

Výzva občanům k jarnímu úklidu

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního 
hospodářství
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Vážení spoluobčané,
v únorovém zpravodaji jsem 

vás vyzýval k poskytnutí vašich 
e-mailových adres a telefonních 
čísel. E-mailové adresy slouží 
k vaší informovanosti o dění 
v našem městě, telefonní čísla 
k rozesílání SMS zpráv krizového 
charakteru.

V měsíci březnu jsme rozeslali 
64 zaregistrovaným občanům 
šest elektronických zpráv. 

přehled kulturního dění 
ve městě v měsíci březnu
informaci o napojení Židlo-
chovic na vodu z Vírského 
vodovodu
možnost úspory za platby ply-
nu a elektřiny

1.

2.

3.

informaci o termínech čištění 
komunikací ve městě
informaci o odečtech plyno-
měrů
informaci o odečtech elek-
troměrů

Myslím si, že tyto informace 
jsou zajímavé pro mnohé z vás. 
Proto svoji výzvu opakuji. Vy, kte-
ří máte přístup k internetu nebo 
užíváte mobilní telefon, zaregis-
trujte se buď přes internetové 
stránky města v sekci aktuali-
ty, nebo osobně na infocentru 
v Židlochovicích.

Budete tak informováni o aktu-
álním dění ve městě mezi první-
mi.

4.

5.

6.

Předávání informací

Vlastimil Helma
starosta města

ší dříve, než kdybyste vše nechali 
na nás.

Zaměřte se hlavně na úklid 
zimních posypů z chodníků, 
vyhrabání trávníků a všeobecný 
úklid okolí Vašeho domu. Odvoz 
odklizeného materiálu z veřej-
ných prostranství, který bude 
ponechán na krajnicích komuni-
kací, zajistí po Vašem upozornění 
město.

Za spolupráci Vám předem 
děkujeme.

Služba nabízí čtyři základní kategorie zpráv:

kategorie obsah služby

krizové informace
zde občané obdrží informace o hrozících 
mimořádných událostech a krizových 
situacích

informace z radnice

zde občané obdrží např. informace o 
dopravní infrastruktuře, o výpadcích v 
dodávkách plynu, vody, elektřiny, ...

informace budou zasílány občanům dle 
lokality uvedeného bydliště

kultura a sport
zde občané obdrží měsíční přehled 
pořádaných akcí a pozvánky na akce 
konané v našem městě a regionu

pozvánky
zde občané obdrží pozvánky na 
důležitá jednání města např.: na jednání 
zastupitelstva města

jméno a příjmení:
adresa:
službu zasílat na e-mail:
krizové řízení zasílat na tel.:
kategorie: ANO NE

krizové informace
informace z radnice
kultura a sport
pozvánky

PŘIHLÁŠKA
Kontaktní údaje pro zasílání zpráv z města Židlochovice občanům.



Již od 13. století existovalo 
rozlišování sídel na vsi, města a 
městečka, od 16. století městy-
se. Ty měly pro své venkovské 
okolí významnější funkci, obvykle 
spojenou s týdenními trhy, které 
zprostředkovaly odbyt mezi měs-
tem a venkovem.

Pro jmenování městysem bylo 
nutné splnit určité náležitosti, síd-
lo muselo být spádové a mít ráz 
městečka, různá privilegia, např. 
pořádání výročních trhů atd.

Po zániku monarchie v roce 
1918 byl titul „městys“ (dříve měs-
tečko) nadále udělován vládou, 
která velmi přísně prověřovala 
všechny žádosti obcí. Kritériem 
bylo např. mít regulační plán, 
kanalizaci, vodovod, elektrické 
osvětlení, hřbitov, zdravotní zaří-
zení, školu, dlážděné chodníky 

a ulice. Tyto požadavky měly 
dokázat, že obec je technicky, 
kulturně, sociálně, politicky a 
hospodářsky na výši, poskytuje 
služby okolním obcím. Vzhledem 
k přísnému posuzování bylo udě-
lení statutu městys považováno 
za velmi prestižní záležitost.

Tato administrativní kategorie 
obcí z naší samosprávy vymizela 
teprve v roce 1948.

Roku 1353 byla povýšena ves 
Židlochovice na městys, 1873 
byly Židlochovice povýšeny 
na město.

Z odečtu je zřejmé, že 520 roků 
byly Židlochovice městysem.

1873
Zavedení přímého volebního 

práva do Říšské rady

1873 
Císař František Josef I. oslavil 25 

let na trůně a zároveň se ve Vídni 

Ze vsi městys, z městyse město
1353 – 1873 – 2013

Mgr. Karel Vavřík konala Světová výstava. Zlatým 
hřebem oněch slavností byla 
večerní jízda císařských manželů 
a korunního prince ulicemi, jež 
byly vyzdobeny a osvětleny a v 
nichž lidé jásajíce se tísnili, aby 
jim vzdali svůj hold.

1873
Při příležitosti velké vídeňské 

Světové výstavy se stal Julius 
Robert předsedou poroty této 
výstavy. V rámci výstavy se také 
uskutečnil zemědělský kongres, 
jehož součástí programu byl 
i zájezd do Židlochovic. Julius 
Robert tak získal ocenění a obdiv 
odborníků z celého světa.

1873
Bylo korunováno úspěchem 

několikaleté úsilí radnice, pod-
porované továrníkem Robertem 
až na nejvyšších místech, a Židlo-
chovice byly povýšeny na měs-
to. 

1873
Při příležitosti povýšení na měs-

to bylo také oznámeno, že troj-
třídní škola se rozšiřuje na čtyřtříd-
ní.

1873
Byl založen v Židlochovicích 

německý hasičský sbor. Prvním 
náčelníkem byl stavitel Josef Jelí-
nek.

1873
Za přispění majitele cukrova-

ru Roberta byl ke  kasinu přista-
věn na tehdejší dobu skvělý sál 
s jevištěm a vkusným vnitřním 
vybavením.

1873
Zřízena v prostorách radnice 

městská spořitelna.

Karl Jirusch byl starostou Židlochovic v letech 1867 – 1886.
V době jeho starostování byly Židlochovice povýšeny na město.

Obdržel Řád Františka Josefa I.
Obraz je umístěn v depozitáři Vlastivědného archivu města.
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Julius Robert byl majitelem židlochovického cukrovaru.
Byl také předsedou poroty Světové výstavy ve Vídni, která se konala v r. 1873 
a nositelem mnoha vyznamenání, která obdržel za vynález cukrovarské difú-

ze. Svým postavením a vlivem podpořil povýšení Židlochovic na město.
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
DRAKE – Pod rudým měsícem
QUICK – Klíč k tajemství

Historické romány
WOOD – Vyvolená
LINDSEY – Cesta ctnosti

Romány českých autorů
ZAPLETAL – Best of Zdeněk 
Zapletal
KUBÍK – Území krys

Romány světových autorů
AJAR – Život před sebou
NAFISI – Jak jsme v Teheránu 
četly Lolitu

Detektivní romány a thrillery
REICHS – Poklad
McNAB – Agresor

Dobrodružné romány
REILLY – Pátý bojovník
SMITH – Šelma

Fantasy romány
CARROLL – Černá labuť vzlétá
JÁNSKÁ – Navždy

Pravdivé příběhy
K. SILVIA – Otrokyně sadistů
AYOTTE - Oběť

Literatura faktu
HAMANN – Hitlerův ušlechtilý 
Žid
KRAMER – Clařina válka

Životopisy
REMEŠOVÁ – Jiřina Jirásková: 
Jen to klidně napište!
MOREMAN – Bernard Montgo-
mery

Naučná literatura
SEIP – Co vidíme na obloze?
DRNEK – Dějiny české státnosti

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
MILLER – Krtkův týden

Pohádky
BEŠŤÁKOVÁ – Číslicové pohád-
ky

Pohádkové příběhy
BOLLIGER – Šťastný skřítek
NĚMEČEK – Čtyřlístek ve fi lmu

Fantasy příběhy
DIBBEN – Strážci minulosti
WILLIAMS – Alchymie věčnosti

Dívčí romány
HOPKINS – Milionové holky
WILSON – To nejhorší na mé 
sestře

Naučná literatura
FAUSTOVÁ – Hrátky pro šikovné 
ruky
TAYLOR – Obrazový atlas živo-
čichů

Eva Procházková, knihovnice

Chceme-li se zabývat podrob-
něji celým procesem povýšení 
obce či městyse na město v teh-
dejší Rakousko – Uherské monar-
chii, je nutné nahlédnout do his-
torie udělování statutu měst a 
městeček v království českém, 
markrabství moravském a habs-
burské monarchii.

Pravdou je, že udělování a 
potvrzování takových statutů 
a privilegií byla vždy výhrada 
panovníka, a to již od 13. století, 
kdy vznikala první královská měs-
ta.

Ta panovník zakládal jako 
správní jednotku na teritoriu své-
ho území k zabezpečení ochra-
ny země, přímého vlivu na město 
a posílení svého vlivu v regionu 
i jako případné přechodné sídlo 
při svých cestách po království 
nebo výjezdech za jeho hranice. 
Při pozdějším povyšování měst 
hrála velkou roli i věrnost měšťa-
nů a obyvatel králi.

Po celkové změně pomě-
rů v systému správy v polovině 
19. stol. se i Židlochovice staly 
samostatnou politickou obcí 
s vlastními volenými orgány 
samosprávy. Posledního purkmis-
tra vystřídal v čele obce zvolený 
starosta. 

Vlastní povýšení mělo z pro-
cesního hlediska v nových správ-
ních poměrech svůj řád a kromě 
toho musela samotná žádost být 
doložena mnohými podloženými 
tvrzeními a také doporučeními. 
Dosavadním bádáním jsme se 
k podkladům příliš nepřiblíži-
li, ale z jiných míst víme, že se 
k žádosti o povýšení dokládala 
dobrozdání velkopodnikatelů, 
majitelů významných domů, 
bank a továren.

Základem byla uctivá žádost 
schválená zastupitelstvem obce 
a podaná k územně příslušnému  
c. a k. místodržitelství do Prahy 
nebo v případě moravských 
obcí do Brna prostřednictvím 
c. a k. okresního hejtmanství, 
které muselo žádost podpořit 
zprávou o zdravém stavu obce 
i jejím hospodaření. Z hejtmanství 
následovalo odeslání k zemské-
mu výboru království (markrab-
ství), který rovněž musel vydat 
kladné stanovisko a žádost puto-
vala konečně na místodržitel-
ství. Vyjádření místodržitele bylo 
nejdůležitější a většinou obsa-
hovalo obšírný popis zaměřený 
na hospodářský rozvoj obce a 

dařící se podnikání, počet živ-
ností a koncesí. Podmínkou pro 
povýšení na město byla i poloha 
na významné dopravní tepně, 
železniční spojení a velmi dob-
ré spojení s Vídní, Prahou nebo 
Brnem. Důležitou roli hrály zave-
dený poštovní úřad s dobrou 
referencí na erární úředníky a 
stejně tak škola s nejméně pěti 
třídami. Dále šla žádost na minis-
terstvo vnitra do Vídně, kde se 
vypracovávalo doporučení 
císaři.

Závěrečné slovo měl samozřej-
mě samotný císař František Josef 
I., který většinou s jednou zásad-
ní větou „Ich erhebe den Markt 
……….. zur Stadt“ předal věc 
ministrovi vnitra, a ten se postaral 
o náležitosti úřední. Povýšení bylo 
dáno na vědomí všem nižším 
instancím, které žádost doporu-
čovaly, a na povýšeném městu 
bylo, zda si požádá o vystavení 
diplomu.

Ten měl své předepsané for-
my, od jednoduchého papírové-
ho se znakem monarchie a tex-
tem se začínající všeobecně 
užívanou formulací a téměř vždy 
stejným textem až po sametem 
vykládané desky s kovovými 
rohy, znakem monarchie a pře-
krásně zdobenou zavírací pře-
zkou: 

„My František Josef První z 
Boží milosti císař Rakouský, Apo-
štolský král Uherský, král Český, 
etc. et etc. … ráčili jsme z Naší 
Nejvyšší císařské a královské 
moci Naším rozhodnutím ze dne 
……………. Náš věrný městys 
(obec) …………… v Našem krá-
lovství Českém, přihlídajíce nej-
milostivěji k jeho spořádané obci 
a k jeho zdárnému vývoji, ku 
prosbě obecního zastupitelstva 
na město povýšiti.“ 

O vyhotovení příslušného 
diplomu a za propůjčení měst-
ského znaku museli představitelé 
povýšeného města požádat a 
uhradit předepsanou taxu od 70 
do 380 zlatých. Od roku 1892 byl 
diplom s privilegiem města nabí-
zen od 176 do 540 Korun.  

Bohužel naše město o vystave-
ní diplomu nejspíše nepožádalo, 
a tak jeho písemnou památeč-
nou verzi nemáme. 

 Pro další bádání ve věci pový-
šení našeho města je neoceni-
telná pomůcka, ke které mě při-
vedlo nařízení tehdejšího ministra 
vnitra Oliviera de Bacquehem 
o tom, komu se má povýšení dát 
na vědomí úřední cestou a prá-
vě tam bychom mohli příště ještě 
hledat. 

Povýšení na město

Procesní cesta vypadala násle-
dovně:

Nejvyšší rozhodnutí musel 
vzápětí úředně oznámit c. a k. 
ministr vnitra výnosem s číslem 
jednacím. Do měsíce pak roz-
hodnutí musel formou vyhlá-
šení vydat místodržitel v Praze 
nebo pro Moravu v Brně. Podle 
služebních instrukcí bylo nut-
né tuto událost dát na vědomí 
speciálně zemskému výboru, 
vrchnímu zemskému soudu, 
zemskému fi nančnímu ředitelství, 
vojenským velitelstvím v Praze 
a Josefově, zemskému velitel-
ství četnictva, ředitelství pošt 
a telegrafů v Praze, ředitelství 
vojenského zeměpisného insti-
tutu ve Vídni, ústřední statistické 
komisi, všem okresním hejtman-
stvím v Čechách a na Moravě, 
starostovi Prahy, Brna a Liberce, 
pražskému a brněnskému poli-
cejnímu ředitelství, příslušnému 
okresnímu hejtmanovi, redakci 
Prager Zeitung popř. Brünner 
Zeitung a samozřejmě informaci 
o povýšení uveřejnit ve sbírce 
zemských zákonů. 

Pro doplnění uvádím, 
že v období od reformy v roce 
1848 do roku 1873 bylo dle 
dochovaných záznamů v Národ-
ním archivu v Praze povýše-
no celkem 22 obcí a městysů 
v Čechách (bez Moravy). Mezi 
prvními byly Mariánské Lázně a 
Františkovy Lázně v r.1865 a Jab-
lonec nad Nisou v r.1866. Ve stej-
ném roce jako naše město to 
byly nedaleko Mariánských Lázní 
ležící Prameny k 31. březnu 1873 
a Černošín, moje rodiště nedale-
ko Stříbra, k 29. srpnu 1873. 

Prameny:
Čarek Jiří, Městské znaky 
v Českých zemích, Academia 
Praha 1985 
Koblasa Pavel, Rodopisná 
revue on-line, roč.13, č.1. 2011 
Schelle Karel, Vývoj veřejné 
správy v letech 1848 – 1990, 
Eurolex Bohemia, Praha 2005

–

–

–

Mgr. Miroslav Cvrk
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1743
27. dubna 1743 odkoupil židlo-
chovické panství včetně Hru-
šovan po zemřelém hraběti 
Sinzendorfovi pan Leopold z Dit-
richštejna, jinak nejvyšší komorník 
na Moravě. Přestavěl a vyzdobil 
zámeckou kapli a v Brně založil 
klášter Milosrdných bratří. V Žid-
lochovicích jej navštívila i císa-
řovna Marie Terezie. 

1873
3. duben 1873 má v historii Žid-
lochovic významné místo. Toho 
dne byly totiž povýšeny na měs-

to. (Poznámka: V kronice je 
několik řádků prázdného místa, 
které zřejmě měly být doplněny 
o citaci dokumentu. –kv-)

1923
V tomto roce se začínají stavět 
první rodinné domky v nové 
čtvrti na pravém břehu Svratky 
– na Žižkově. Doposud zde byla 
pole židlochovického velkostat-
ku. 

1943
Ve dnech 13. – 24. dubna se 
museli všichni majitelé rozhla-
sových přijímačů shromáždit 
v místním hostinci, kde bylo radi-
omontéry provedeno odstranění 
vlnového přepínače na poslech 

Trojka v dějinách Židlochovic - 4. část

Mgr. Karel Vavřík krátkých vln zahraničního proti-
hitlerovského vysílání. Na všech 
pěti stech radiopřijímačích 
byly upevněny viněty s textem: 
Pamatuj, že poslouchání zahra-
ničního rozhlasu je zakázáno 
a trestá se káznicí nebo i smrtí!  
Přesto se však zahraniční rozhlas 
– Moskva, Londýn a další poslou-
chaly na adaptéry, které si lidé 
do přijímačů vmontovali sami. 

1943
Rok 1943 byl neobyčejně chudý 
na vodní srážky. Svratkou pro-
tékalo jen nepatrně vody. Nej-
vyšší stav během celého roku 
byl 2. dubna, kdy bylo v korytě 
naměřeno 217 cm vody. Nejnižší 
stav byl pak 30. října, kdy zde 

teklo pouze 35 cm. Nejvyšší tep-
lota byla naměřena 22. srpna + 
33,5°C, největší zima pak 26. led-
na, kdy rtuť teploměru poklesla 
na –17,2°C.

1973
Konají se rozsáhlé oslavy 
100. výročí povýšení na město.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Při posuzování, který rok byl 
vzhledem k výdělku z prodeje soli 
nejvýnosnější, jsem narazila na 
problém. Tato příjmová položka 
je totiž úzce závislá na výdajové 
položce Výdaje na nákup soli, 
na odvodu soli z předešlého roku 
a také na výši sumy, za kterou 
byla sůl prodávána. Tedy výdě-
lek na soli se odvíjel od toho, kolik 
soli dostal nový úřad od starého, 
tím pádem, kolik soli musel pak 
sám ještě přikoupit, aby pokryl 
poptávku po soli, a za kolik se 
prodával jeden špich*) soli. Proto 
lze také říct, že i když se některý 
rok prodalo velké množství soli, 
mohl být čistý výdělek na konci 
roku dosti nízký, a to z důvodů, 
že k tomu roku bylo odvedeno 
málo soli starým úřadem a nový 
úřad musel tedy více nakupo-
vat a nebo, že prodejní cena 
byla nízká. Po zhodnocení všech 
těchto hledisek je rokem, kdy se 
nejvíce utržilo za prodanou sůl, 
rok 1611. Uvedeného roku činil 
čistý zisk 75 zl. 12 gr., bylo celkem 
prodáno 720 špichů soli a 1 špich 
se prodával po 7 gr. Vysoký pří-
jem byl umožněn hlavně proto, 
že předešlý úřad odvedl novému 
celkem 1394 špichů soli v hodno-
tě 284 zl. 29 gr. 5 d. V důsledku 
toho také úřad roku 1611 naku-
poval sůl jen jednou: „V sobotu 
po Nanebevstoupení Krista Pána 
od Matěje Slámy a Jana Mašo-
výho z Rašova koupeno soli 463 

špichů, jeden každý  špich po 6 
gr., činí za ně 92 zl. 18 gr.“ 

Oproti tomu v roce 1599 se 
nakupovala sůl během roku 
sedmkrát a koupilo se dohroma-
dy 989 špichů soli v hodnotě 214 
zl. 10 gr. Uvedené velké skupo-
vání soli bylo zapříčiněno přede-
vším velmi malým odvodem od 
úřadu z roku 1598. Ten odvedl 
pouze 179 špichů v hodnotě 23 
zl. 26 gr. A z těchto dvou důvodů 
(malý odvod a velký nákup) byla 
čistá suma výdělku z prodeje soli, 
ač se tento rok prodalo celkem 
902 špichů soli a 1 špich se pro-
dával od 7 gr. po 12 gr., nižší 
než roku 1611 – pouze 50 zl. 3,5 
d. Podobná situace byla také v 
roce 1556. I když se uvedeného 
roku prodalo celkem 1240 špichů 
soli, čistý zisk byl jen 16 zl. 14 gr. 
6 d. Opět to byl následek malé-
ho odvodu a velkého nákupu, a 
také velmi nízké prodejní ceny 1 
špichu soli, která nejvíce dosáhla 
hodnoty 3 gr. 3 d. Stará rada z 
roku 1555 odvedla jen 139 špichů 
soli v hodně 13 zl. a 27 gr. a nová 
rada roku 1556 proto musela 
nakupovat pětkrát v celkovém 
množství 1396 špichů za 111 zl. 
2 g. 5 d. Na tomto roce je také 
pozoruhodné, že oproti ostatním 
rokům, ze kterých jsou dochová-
ny obecní účty, a během nichž 
se prodalo průměrně 20 špichů 
za jednu sobotu (či jiný prodejní 
den), nacházíme v účtu z roku 
1556 záznam: „V sobotu před 
Novým létem prodáno soli 70 
špichů po 3 gr. – 7 zl.

 Létem, kdy se na prodeji soli 

Příjem ze soli

Jana Přibylová vydělalo nejméně, byl rok 1588. 
Tehdy činil čistý zisk jen 10 zl. 8 
gr. 4 d. Tentokrát to však neby-
lo způsobeno malým odvodem 
od předešlého úřadu, neboť ten 
odvedl 963 špichů soli v hodnotě 
107 zl. A tohoto roku byla i pro-
dejní cena 1 špichu vyšší – 4 gr. 2 
d. Dle mého názoru byl uvedený 
nízký výdělek způsoben špatným 
hospodařením obecní rady v 
probíraném odvětví. Úřad toho-
to roku koupil ohromné množství 
soli, konkrétně 1190 špichů za 124 
zl. Tak rozsáhlý nákup ale nebyl 
vůbec nutný, neboť se proda-
lo jen 940 špichů. Uvedenou 
poptávku by tedy pokryl pouze 
samotný odvod z minulého roku.

 Z výše popsaných údajů pak 
lze vyvodit, že od roku 1556 do 
roku 1611 rostl zisk z prodeje soli 
a na druhou stranu, že v uve-
deném období se postupně 
snižovalo množství prodané soli 
za rok. Jedním z důvodů, proč 
se kupovalo stále méně soli, 
může být například fakt, že lidé 
nakupovali sůl jinde, třeba o jar-
marcích v jiných městech, či od 
samotných prodejců soli.

*) 1 špich soli = 6 mázů vídeňských 
= 30 žejdlíků = 6,72 kg. (Z. Hofmann, 
Metrologická příručka..., str.. 91.) 

Podstatná část tohoto článku byla 
převzata z diplomové práce Jany 
Přibylové Hospodaření městečka Žid-
lochovice ve 2. polovině 16. století 
a počátkem 17. století. (Filozofi cká 
fakulta Masarykovy univerzity – Brno 
2007).

O Židlochovicích se 
v mnoha starších publi-
kacích tvrdí, že to bylo 
bohaté a prosperující 
městečko a zároveň 
centrum výnosného 
panství. Stejně jako 
jiná městečka té doby 
mělo svoji správu v čele 
s purkmistrem, konšely a 
dalšími pověřenými lid-
mi. O jejich hospodaření 
s obecním majetkem se 
vedly záznamy v podo-
bě obecních účtů. Prá-
vě z nich se dá nejlépe 
sledovat jednotlivé pří-
jmy a výdaje i následný 
celoroční zisk. 
Ve druhé polovině XVI. 
a na počátku XVII. sto-
letí měly Židlochovice 
šest hlavních příjmů. 
Především se jedná o 
příjem peněz od pře-
dešlého úřadu (odvod), 
pak o výdělek z piva, z 
prodeje soli, z vyšenko-
vaného vína obecního 
a skoupeného a příjem 
z peněz sirotčích.

To vše zachytila ve své 
bakalářské diplomové prá-
ci studentka Jana Přibylo-
vá.
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1. ledna
Hlavní staročeské i mlado-

české listy uveřejnily společné 
provolání českých politiků s mot-
tem: Svorně k vítězství! Provolání 
odmítalo připravovanou voleb-
ní reformu a vyzývalo k jednotě 
v boji za státoprávní požadavky.

17. ledna
Veřejnost byla seznámena 

s peticí české státoprávní opozi-
ce císaři, v níž se mj. odmítaly při-
pravované přímé volby do říšské 
rady. Petice opatřená více jak 
270 tisíci podpisy byla 20. února 
odevzdána knížetem J. Lobko-
vicem císaři Františku Josefu I. 
Podobná podpisová akce byla 
uspořádána na Moravě a peti-
ce, opatřená tisíci podpisy, byla 
odevzdána císaři prostřednic-
tvím hraběte E. Belcrediho.

2. dubna
Panovník potvrdil dvě zákon-

né předlohy: 1. zákon č. 40/1873 
měnil některé paragrafy základ-
ního zákona o říšském zastupi-
telstvu č. 141/1867 z 21. prosin-
ce 1867, a to zejména v počtu 
poslanců říšské rady, kdy se zvýšil 
jejich počet z 203 na 353, při-
čemž české země vysílaly 138 
poslanců (Čechy 92, Morava 
36, Slezsko 10). Zákon také rozší-
řil počet volebních kurií na čtyři 
(k dosavadním velkostatkářské, 
městských obcí a venkovských 
obcí přibyla kurie obchodních 
a živnostenských komor); 2. 
zákon č. 41/1873 zaváděl přímé 
volby do říšské rady (dosud pro-
střednictvím zemských sněmů). 
Zákony (nebo též tzv. dubnová 
ústava) byly protikladnou reak-
cí na fundamentální články a 
vlastním „ustanovením“ nového 
Rakouska v dualistickém poje-
tí (byla dokončena na několik 
desetiletí „architektura“ rakous-
ko-uherské říše). Předlitavský par-
lament se zbavil své dosavadní 
závislosti na zemských sněmech.

květen
Na sjezdu německých liberálů 

v Teplicích se nepodařilo pře-
konat rozkol mezi „mladými“ a 
„starými“.

1. května
Ve vídeňském Prátru se slav-

nostně otevřely brány V. světové 
výstavy (první, která se konala 

mimo Londýn a Paříž); světová 
výstava dokumentovala závaž-
né a sociální změny v českých 
zemích, kdy zde byla dovršena 
průmyslová revoluce. Tovární 
strojová výroba a nové techno-
logické postupy převládly v hlav-
ních výrobních odvětvích. 

Průmyslovým převratem zani-
kala anebo se měnila prastará 
řemesla a naopak vznikala zcela 
nová; převratné změny lze shr-
nout do několika bodů:

širší využívání uhlí
modernizace hutnictví železa
vznik strojírenství jako samo-
statného výrobního odvětví
mechanizace textilní výroby
rozvoj potravinářského prů-
myslu novými technologickými 
postupy
vybudování základní železnič-
ní sítě
vytvoření nového úvěrového 
systému podnikání
urbanistická změna městské-
ho osídlení. Průvodním jevem 
zakladatelské horečky byl i růst 
spekulace a podvodných 
machinací.

9. května
Na vídeňské burze došlo 

k výraznému poklesu kursu akcií, 
což vedlo k světové hospodář-
ské krizi z nadvýroby; nejvíce 
postiženo bylo hutnictví a strojí-
renství, ale pokles výroby postihl 
například i cukrovarnictví (jen 
v Čechách zaniklo v letech 
1873–1878 na patnáct cukrova-
rů). Docházelo k likvidaci kapitá-
lově slabších podniků a k urych-
lení koncentrace a centralizace 
kapitálu (do poloviny listopadu 
1873 došlo k likvidaci 78 akcio-
vých společností a ze čtrnácti 
pražských bank se likvidovaly 
čtyři banky). K oživení výroby 
došlo kolem roku 1879.

6. června
Ve Vídni byla podepsána 

smlouva mezi habsburskou 
monarchií a Ruskem, čímž došlo 
k naplnění nového sblížení mezi 
těmito státy; ke smlouvě nepřímo 
přistoupilo i Německo. Tzv doho-
dě tří císařů předcházelo berlín-
ské setkání panovníků (Viléma I., 
Františka Josefa I. a Alexandra 
II.) v létě 1872.

1. října
Položen základní kámen 

nové části Svatovítské katedrály 
v Praze na Hradčanech (u pří-
ležitosti oslav 900. výročí založení 
pražského biskupství). Na dostav-

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

MUDr. Peter Wendsche bě se podíleli například J. Štursa, 
B. Kafka, V. H. Brunner, O. Špa-
niel, F. Kysela; k dokončení došlo 
v roce 1929 (projekčně stavbu 
zabezpečovali J. O. Kranner, 
J. Mocker, K. Hilbert).

29. října
Na schůzi českých poslanců 

(zvolených po říjnových prvních 
přímých volbách) bylo rozhod-
nuto dvaceti proti deseti hlasům 
(především mladočechů) neo-
beslat říšskou radu; 10. prosince 
byli proto zbaveni svých man-
dátů. Čeští poslanci z Moravy 
si vyhradili právo postupovat 
samostatně a 27. listopadu vstou-
pilo 26 federalistických poslanců 
do nově zvoleného moravského 
sněmu. 21. ledna 1874 vstoupili 
čeští poslanci z Moravy (s výjim-
kou E. Belcrediho) i do vídeňské 
říšské rady (se stručným Pražáko-
vým ohrazením).

25. listopadu
28 mladočeských poslanců 

(sdruženi v Národním klubu, mezi 
nimi K. Sladkovský, A. P. Trojan, 
E. a J. Grégrové, M. Tyrš) vypra-
covalo veřejné „osvědčení“, 
v němž demonstrativně vrátili 
své mandáty s odůvodněním, 
že byli zvoleni, aby šli do sněmu. 
Vedení národní strany v čele s F. 
L. Riegrem v prohlášení z 28. listo-
padu označilo tento čin za roz-
kol ve straně s tím, že již nebudou 
moci za tuto stranu kandidovat 
a čtyři z nich dokonce vyloučilo 
ze svého středu.

10. listopadu
V Brně bylo založeno Moravské 

muzeum uměleckého řemesla 
(Umělecko-průmyslové muze-
um).

Rok 1873 v širších souvislostechA ještě několik důležitých 
skutečností 

Česká otázka byla velkým 
problémem i pro Rakušany 
– Rakušané věděli, že čes-
ké země jsou průmyslově i 
fi nančně nejvyspělejší oblas-
tí starého Rakouska, a že se 
bez nich neobejdou. Čes-
ké země měly i strategický 
význam – Prusové přes české 
země nastupovali do Rakous-
ka. Rakušané po celý přelom 
60. a 70. let hledali způsoby, 
jak se s českými zeměmi 
vyrovnat. Nejvyšší rakouské 
špičky kolem císaře došly 
k závěru, že nezbývá než 
pokusit se o česko-rakouské 
vyrovnání; aktuální to bylo 
hlavně po odstoupení Alfré-
da Potockého – min. fi nancí 
a po nástupu hraběte Karla 
Hohenwartha.

Konaly se konkrétní přípra-
vy k tomu, aby se František 
Josef I. nechal korunovat 
českým králem. Jednání na 
přelomu srpna a září 1871 
byla uzavřena, hl. na zákla-
dě jednání českých politiků 
s Vídní. Byl vydán Zákon o 
fundamentálních článcích 
= česko-rakouské vyrovnání. 
Těsně před jejich přijetím se 
proti nim postavili němečtí 
Rakušané na čele s Beustem 
a Uhři na čele s Andrássim. 
Země by byla rozdělena na 
tři části, měli by tedy jen tře-
tinu moci. Fundamentální 
články tak nikdy nevstoupily 
v platnost. Rakousko-Uher-
sko zůstalo až do 1. světové 
války dualistickým státem. 
Na příštích deset let oddálila 
Prahu od Vídně – Češi zůstali 
v pasivní rezistenci. Reálné 
důsledky ve vnitřní politice v 
Čechách – v r. 1873 se Mora-
vané vrátili do zemského 
sněmu.

O Vánocích 1874 se české 
politické spektrum rozpadlo 
na staročechy a mladoče-
chy. Staročechy reprezento-
vali Palacký a Riegr. Spadaly 
sem bohaté kruhy, vrcholná 
česká inteligence, duchovní. 
Strana měla podobu politic-
kého diskusního klubu. Mla-
dočechy reprezentují bratři 
Grégrové. Formovala se jako 
moderní strana. Patří sem 
chudší městské vrstvy, inteli-
gence a rodící se podnika-
telé.

V r. 1876 zemřel Palacký, 
1878 se vrací čeští poslanci 
do zemského sněmu, 1879 
přicházejí do říšské rady ve 
Vídni i se souhlasem Riegra.
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Dne 2. března 2013 se uskuteč-
nilo v jídelně Základní školy hod-
nocení vín pro tradiční výstavu, 
kterou pořádá ZO ČZS Židlocho-
vice od roku 1958.

Hodnoceno bylo celkem 
535 vzorků (337 bílých, 198 čer-
vených) včetně Rosé dvaceti 
bodovou soustavou 49 degus-
tátory. Na hodnocení dohlížela 
odborná komise ve složení: Ing. 
Roman Loskot, Ing. Ivana Flajšin-
gerová a Ing. Libor Klein.

Dne 9. března 2013 uspořáda-
la ZO ČZS Židlochovice v Masa-
rykově kulturním domě Tradiční 
výstavu vín místních a regionál-
ních vinařů.

Výstava se konala v duchu 
oslav 140. výročí povýšení Židlo-
chovic na město (3.dubna 1873) 
a byla doplněna o prezentaci 
profesionálních vinařů z Moravy 
a Rakouska.

Prezentace profesionálů se 
zúčastnilo na 24 stáncích, které 
připravil pan František Doležal, 46 

vinařů s nabídkou 224 vzorků.
Od 14:00 hodin vyhrávala 

Cimbálová muzika „Ponava“ s 
primášem Ivo Farkašem.

Občerstvení zajišťoval pan 
Miroslav Klváň se svým kolekti-
vem. Záštitu nad touto akci pře-
vzal pan Vlastimil Helma, staros-
ta města.

ZO ČZS děkuje všem vinařům, 
kteří obeslali tuto výstavu svými 
vzorky, profesionálním vinařům 
za účast, sponzorům a městu 
Židlochovice za fi nanční a mate-
riální podporu a všem, kteří se 
na přípravě a průběhu výstavy 
podíleli, zvláště pak profesoru 
MUDr. Peteru Wendschemu.

Výstavu navštívilo 600 přátel 
dobrého vína.

Tradiční výstava vín místních a regionálních vinařů

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

šampion výstavy
víno bílé mladé Ryzlink vlašský Masnica Marián Hajany 19,3 bodů

víno bílé starší Rulandské bílé (2010) Flodr Zdeněk Žabčice 19,3 bodů

víno červené mladé Svatovavřinecké Mrkvica Luboš Vranovice 19,1 bodů

víno červené starší Frankovka (2010) Valíčková Darja Brno 19,3 bodů

nejlepší kolekce domácího vinaře
Ing. Svoboda Bronislav Židlochovice 18,8 bodů

Výstava vín 2013 | foto: Miroslav Gergel

Vážení přátelé divadla, jsme 
rádi, že nám zachováváte svoji 
přízeň, což dokazujete hojnou 
návštěvností našich představe-
ní. Rok se nám přehoupl ze zimy 
do jara a Divadelní odbor Sokola 
Židlochovice nikterak nezahálel.

Nepokojné hody svaté Kateřiny

Martin Janíček
TJ Sokol Židlochovice

Připravil pro vás bláznivou 
divadelní hru známého českého 
dramatika a scénáristy Jaroslava 
Dietla nesoucí název Nepokojné 
hody svaté Kateřiny.

Jde o veselohru z prostředí 
české vesnice. Hlavní postavou, 
která je hereckou příležitostí 
pro Tondu Houdka st., je před-
seda JZD. Komická zápletka 
vycházející z mezilidských vzta-
hů je jádrem celé hry. Jak je již 

patrno z názvu, na jevišti ožije 
hodová zábava konce padesá-
tých let tak, jak si ji mnozí pama-
tují. Včetně nezbytné vesnické 
kapely, jejíž roli pro toto předsta-
vení převzala LŠU Židlochovice 
se svým dechovým orchestrem. 

Vedle stálých členů soubo-
ru, M. Sklenského, K. Suchánka, 
M. Janíčka, Z. Vítkové a dalších, 
se na jevišti objeví i ti, kteří se 
skvěle uvedli v minulých předsta-

veních.
Dvacítka herců společně 

s živou kapelou Vám, jak dou-
fáme, nabídne nejen báječnou 
zábavu, ale i důvod zavzpomí-
nat na tehdejší poměry.

Přijďte se společně s námi 
pobavit ve dnech 25. až 27.dub-
na 2013, vždy v 18:30 do Masa-
rykova kulturního domu.

Výstava a bodování domácích pálenek 2013

Dne 23. 2. 2013 v hostinci 
Milton (areál letního kina), se 
uskutečnila výstava domácích 
pálenek společně s ochutnává-
ním a jejich bodováním. Každý 
návštěvník dostal při příchodu 
zapůjčenou skleničku, bodova-
cí lístek a manuál hodnocení 
pro udělování bodů. Bodovalo 
se pět smyslových znaků kvality 
ve stupnici 1 – 5, přičemž 5 byla 
nejlepší známkou.

Zdeněk Schaffer Bylo vystaveno celkem 29 
vzorků, které bodovalo deset 
hodnotitelů. I přesto, že byla 
hlavně z důvodu nepříznivého 
počasí velmi malá účast, všich-
ni přítomní se shodli na tom, že 
téměř všechny vzorky byly dobré 
kvality.

Věřím, že je mezi  námi mnoho 
drobných pěstitelů, kteří se rádi 
přesvědčí o tom, zda jejich pro-
dukty splňují očekávání kvality 
i u jiných konzumentů, než jsou 
oni sami a zúčasní se dalších roč-
níků této prezentace.

umístění jméno obec druh bodů

1. J. Pazderský Ivaň Slivovice 2010 186

2. V. Pazderský Ivaň Slivovice 2011 186

3. V. Pazderský Ivaň Meruňka 2010 175

4. Z. Schaffer Židlochovice Meruňka 2009 172

5. V. Wolfschütz Židlochovice Slivovice 2010 170

6. F. Doležal Židlochovice Meruňka 2011 165

7. F. Pacas Židlochovice Meruňka 2012 164

8. L. Zálešák Židlochovice Slivovice 2008 163

9. A. Houdek Židlochovice Třešeň 161

10. F. Zoubek Hrušovany Meruňka 2006 160

10. Z. Schaffer Židlochovice Meruňka 2011 160
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V roce 2018 oslaví občané 
České republiky významné výro-
čí – uplyne 100 let od založení 
republiky. K tomuto výročí je rea-
lizován výjimečný dlouhodobý 
projekt Alej českých lip, do které-
ho se zapojila i naše škola.

Projekt je určen žákům základ-
ních škol, kteří jsou narozeni 
v roce 2003 a v roce 2018 dovrší 
15 let a získají občanský průkaz 
ČR. 

Každý z žáků ročníku 2003 
obdrží na jaře semenáče lípy 
k vypěstování vlastního stromu. 
Během 6 let se o „svůj“ strom 
bude starat, dokumentovat jeho 
růst, vypracuje profi l osobnosti, 
které je lípa věnována a v roce 
2018 celá generace společně 
zasadí mladou lípu na pozemek 
ALEJE ČESKÝCH LIP nebo v místě 
bydliště.

Žák složil ve prospěch pro-
jektu jistinu 30 Kč, která motivu-
je žáka starat se o strom. Tato 
jistina je vratná a bude navý-

Základní škola zapojena do projektu ALEJ ČESKÝCH LIP

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

šena na 200 Kč jako odměna 
za vypěstování stromu. 

Každá lípa bude třemi díly (dle 
barev trikolory) věnována:

svému patronovi – české 
nebo regionální osobnosti
rodu svého pěstitele
sponzorovi (např. české fi rmě 
z regionu, s tradičním řemes-
lem nebo výrobkem apod.)

Žáci získají od organizátora 
semenáče stromu, květináč a 
zeminu včetně návodu k pěsto-
vání. Na naší škole je patronem 
projektu Mgr. Petr Dvorník, se 
kterým budou žáci při pěstování 
stromů spolupracovat. Odborný 
dohled nad projektem převezme 
vybraná česká fi rma – zahrad-
nictví, které bude metodicky 
pomáhat s pěstováním.

Žáci budou dokumentovat 
růst stromu, s tím že tato „kro-
nika“ bude doplněna jejich 
osobním pohledem na aktuální 
události a může být doplňována 
i po roce 2018. Na historii rodu 
pěstitele mohou spolupracovat 
všichni příbuzní společně. Vlastní 
prezentace na prvním poli infor-

1.

2.
3.

mační tabulky bude věnována 
pěstiteli stromu.

Kromě pocitu národní hrdosti 
tak bude projekt rozvíjet i jejich 
vztah k přírodě, historii, grafi c-
ká a textová forma zpracová-
ní doprovodného textu kroniky 
pomůže rozvíjet výtvarný talent 
a český jazyk. 

Projekt si klade za cíl vytvořit 

v každém kraji republiky ALEJ 
ČESKÝCH LIP, která bude netra-
dičním poutním místem. Proto 
budou v prostoru AČL umístěny 
altánky, odpočívadla, lavičky a 
další místa, která budou odka-
zovat na české fi rmy, tradič-
ní výrobky, řemeslné postupy, 
apod.

logo alej českých lip
dodá Ing. Králová

V pátek 22. února 2013 se usku-
tečnil již 15. ples naší školy. Pořa-
datelem plesu bylo jako každý 
rok Sdružení přátel Gymnázia 
Židlochovice. Deset rodičů ze 
správní rady a revizní komise pod 
vedením paní učitelky Mgr. Hany 
Stravové věnovalo přípravě a 
organizaci plesu desítky hodin 

15. společenský ples Gymnázia Židlochovice

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

volného času a mnoho energie. 
Do práce se také zapojila větši-
na učitelů a žáků školy, pomohli 
také někteří rodiče a další oso-
by.

Pořádání plesu ve dvou sálech 
přináší řadu komplikací. Nedo-
statek stolů a židlí se již několik 
roků řeší zapůjčením ze školní 
jídelny. Děkujeme tímto majite-
li jídelny panu Schönwälderovi 
za ochotu. Stěhování je velmi 
komplikované, protože stoly a 
židle jsou k dispozici až v pátek 

po uzavření jídelny. Jen díky 
obětavému nasazení většiny 
učitelů a žáků, včetně těch nej-
mladších, se nám to daří zvlád-
nout tak, aby se stoly stihly do 
plesu ještě vyzdobit. Při této akci 
nám letos pomáhala městská 
policie a přispěla k bezpečnosti 
při přecházení frekventované 
silnice. Poděkování patří velite-
li panu Šebkovi. Také připravit 
sportovní sál je mnohem nároč-
nější než příprava kulturního sálu. 
Je třeba postavit pódium a par-
ket. Pět stovek účastníků není 
zrovna malý počet, a proto musí 
být k dispozici také dvě šatny a 
dvoje sociální zařízení. Výzdoba 
obou sálů každoročně probíhá 
pod vedením Mgr. Jarošové.

Na pořádek a bezpečnost 
při plesu dohlíží několik členů 
bezpečnostní služby. Letošní 
akci sponzorsky zajišťovala fi rma 
Olman spol. s r. o. Patří jí za to 
poděkování, přispěla k důstojné-
mu průběhu plesu, bez zbyteč-
ných incidentů. 

Součástí plesu byla také tom-
bola, ve které se letos sešlo 314 
cen. Přispěla do ní téměř stovka 
dárců. Byli mezi nimi rodiče a 
další osoby, řada fi rem a institucí 

místních i ze širokého okolí, včet-
ně města Židlochovice, města 
Rajhrad, Jihomoravského kraje 
(zřizovatel školy) a dalších. Všem 
dárcům je třeba poděkovat.

Na úvod plesu zatančili naši stu-
denti polonézu, kterou připravo-
vali přes dva měsíce pod vede-
ním Mgr. Markové a Mgr. Kuté. Je 
obdivuhodné, že se opět podaři-
lo sestavit všech dvacet párů ze 
studentů naší školy. Během plesu 
oživilo atmosféru i několik taneč-
ních vystoupení studentů sexty a 
kvinty.

Letos poprvé hrála k tanci a 
poslechu celkem tři hudební 
tělesa. Již poněkolikáté to byly 
skupiny Fantazie a Snails, k nim 
pak přibyla cimbálová kape-
la Vonica. Učastníci plesu si tak 
mohli hudbu vybrat podle svého 
zájmu.

Ohlasy na ples jsou převážně 
kladné. Škola se i tímto způsobem 
prezentuje na veřejnosti. Proto 
si přeji, aby rodičům, učitelům 
i žákům zůstala motivace a elán 
k pořádání této akce i v dalších 
letech. Občany města bych rád 
pozval na 16. společenský ples 
Gymnázia Židlochovice, který by 
se měl konat v pátek 7. 2. 2014.Polonéza v podání studentů gymnázia | foto: gymnzidlo.cz

logo projektu
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V době vzniku tohoto příspěv-
ku, tj. kolem 20. února 2013, se 
nacházíme podle liturgického 
kalendáře v době postní, tzn. 
právě v období příprav na veli-
konoční svátky (začíná pope-
leční středou). K postmoderní 
společnosti, tj. v té, ve které žije-
me, patří i jistý znak sekulariza-
ce (zesvětštění), proto významy 
slov či některých spojení se pro 
mnohé ocitají před bránou jejich 
zapomnění. 

Pro úplnost tedy připomeňme 
latinské slovo lītūrgia – v českém 
významu tj. pak služba lidu (obci). 
U slova kalendář se význam více-
méně nezměnil, znamená tedy 
určité cyklické uspořádání. A že 
byl více ve spojení s tím občan-
ským, je věc neoddiskutovatelná. 
Postačí snad uvést jeden příklad 
za všechny – vzpomeňme Babič-
ku od Boženy Němcové. Pokud 
bychom v rámci děje nebrali 
v potaz roční období ve vztahu 
k církevním svátkům, mnoho by 
pak z románu nezbylo. 

V dalším textu se budeme 
zabývat vrcholem Velikonoc a 
následně obsahem slova hod. 
Posléze vysvětlíme jeho etymo-

Význam slov hod, hody včera a dnes …

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. logii a nastíníme historii výskytu 
ve slovanských jazycích. Další 
rovinu tvoří tradice, proto připo-
meneme její dřívější i současný 
význam. Závěrem si dovolíme 
položit několik otázek, které se 
týkají dnešních dnů. 

Cílem autorova příspěvku však 
není hodnotit od mnohého izo-
lovanou současnost (vizte text 
níže), proto nechť jsou pokláda-
né otázky chápány pouze jako 
řečnické, ale snaha připomenout 
dnes již do jisté míry vyprchalé, 
nebo i neznámé souvislosti. 

Pojďme však alespoň virtuál-
ně již teď vkročit do postní doby, 
a to až na její samotný vrchol 
– ke svátku Zmrtvýchvstání Páně, 
neboli Boží hod velikonoční. Ne-
jde nám v tuto chvíli o charakte-
ristiku svátku, ale o samotné slo-
vo hod, které se využívá i během 
vánočních svátků. Jak již bylo 
řečeno výše, opětně se některé 
původní významy blíží zapomně-
ní. 

Hod totiž není nic jiného než 
upozornění na hlavní církevní 
svátek. Od toho jsou pak násled-
ně odvozeny i další, např. hody, 
hodovat, hodovník. Naše ana-
lyzované slovo hod bylo ještě 
v praslovanštině odvozeno od 
goditi (sę). Významy se pak 
měnily, uveďme nejčastější: a) 

vhodná doba ke slavení, b) vel-
ký svátek, c) doba, která uplyne 
mezi těmito svátky (= rok). Srov. 
slova hodit se, hodina.

Uvedené slovo se s tímto význa-
mem nachází (samozřejmě v roz-
ličných hláskových variantách) 
ve všech slovanských jazycích. 
Vždy patřilo mezi základní slov-
ní zásobu, obdobně jako např. 
pojmenování členů rodiny. 

Jak vyplývá z uvedených 
nástinů rozborů, je zde patrná 
sounáležitost či i jistá symbióza 
občanského i liturgického kalen-
dáře. Slovo hod / -y pak vždy vel-
mi úzce souvisí se jménem zasvě-
cení tamějšího kostela a veškeré 
oslavy jsou vlastně připomínkou 
místních lidí na jméno jeho zasvě-
cení. 

Snad dříve narození by si vzpo-
mněli na dnes už snad neužívané 
katechetické zosobněné přirov-
nání o narozeninách a svátku. 
Tyto dva pro člověka význam-
né dny slaví i místní kostel. Právě 
hody jsou tím jeho svátkem. 

Svoji roli ve slavení hodů sehrá-
la samozřejmě také tradice, tzn. 
ustálená zvyklost. Význam onoho 
latinského slova se k nám dostal 
přes němčinu. Latinské podstat-
né jméno trāditiō znamená pře-
dání, vypravování, sloveso pak 
odevzdávat, svěřovat, vypravo-

vat. 
Nezodpovězenou a hlavně 

aktuální otázkou však zůstává, 
čím jsou ty naše hody? Nakolik jde 
o oslavu svátku kostela Povýšení 
svatého Kříže? Či k čemu je toto 
„slavení“ pro nás dobré? Máme 
jistou obavu, aby nešlo pouze o 
slavení pro slavení. Jakou roli zde 
vůbec hraje vinohrad, vinný keř, 
vinohradníci či víno?

Na začátku příspěvku jsme zmi-
ňovali dobu postmoderní, opusť-
me i náboženskou rovinu, tím i její 
symboliku a zmiňme tedy ales-
poň tradici. Jaká je naše znalost 
symboliky postav při hodovém 
veselí? Co se vlastně předává 
dalším generacím? Jaký je zde 
vztah ke krojům, jaký mají pro 
obec význam? Kolik vlastně sto-
jí jejich půjčování? A je to dnes 
vůbec nutné? Na copak kroj!

Mohli bychom se takto ptát 
a vypočítávat ještě dále, ale již 
na samém začátku pokládání 
otázek si lze všimnout, že jejich 
odpovědi by prozatím nebyly 
pro nás příliš lichotivé. 

Vážený čtenář promine, ale 
na závěr ještě přece jenom 
několik dotazů k současnosti. Co 
jsou hody dnes? Co se vlastně 
slaví? Slaví se vůbec něco? Proč 
se lidé scházejí? Aby uměle slavili 
…, co?

Stalo se již tradicí, že pleso-
vá sezona v Židlochovicích je 
orámována dvěmi sokolskými 
akcemi. V polovině ledna byla 
zahájena pyžamovým plesem a 
v sobotu 2. března 2013 zakon-
čena pověstnými Sokolskými šib-
řinkami, tentokráte v rázu „Kar-
nevalu“. Dvě stovky návštěvníků 
mohly shlédnout zajímavý pro-
gram, ve kterém měly hlavní 
slovo tradičně masky (letos jich 
bylo téměř 40).

V soutěži o nejlepší masku 
zvítězily dva nádherné hrozny 
z balónků „Veltlín a Frankovka“, 
druhé místo získal „Dag Badman 
a jeho kočičky“ a třetí „Sněhur-
ka a 7 trpaslíků“. K dobré nála-
dě přispělo i vystoupení coun-
try taneční skupiny Honky Tonk 
s programem „Limonádový Joe“ 
a výukou country tanců, hudeb-
ní skupina Šarže 54 či moderátor 

Sokolské šibřinky v Židlochovicích opět nezklamaly

Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

Šibřinky 2013 | foto: Oldřich Kahoun

večera Olda Kahoun.
Za dary do tomboly organizá-

toři ze Sokola Židlochovice děkují 
všem sponzorům. Velký dík také 
patří pořadatelům za přípravu 

Oprava z březnové-
ho čísla Zpravodaje
Na přiloženém letáku SPOR-
TOVNÍ AKTIVITY VE MĚSTĚ 
ŽIDLOCHOVICE došlo k chy-
bě při uvedení telefonního 
kontaktu v kolonce:

TJ Sokol Židlochovice
Cvičení ženy

Správné telefonní číslo:
Jarmila Krejčí - 731 665 091

Prosíme, zaznamenejte si 
tento správný údaj.

Výbor TJ Sokol

a bezproblémový průběh celé 
akce.

Již nyní se těšíme na rok 2014, 
kdy se šibřinky uskuteční v zají-
mavém rázu: „Barvy“.
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“Je to takový střízlík“ – úslo-
ví, které slýcháme, když někdo 
chce, trochu hanlivě, někomu 
naznačit, že je postavou malý, 
drobnějšího vzrůstu. Úsloví vyřče-
né často mimoděk, aniž si střízlíka 
jako takového, dovede před-
stavit, aniž o něm něco bližšího 
ví. Třeba jen to, že je tak drobný 
ptáček, kterého bychom mohli 
schovat do sevřené dlaně jedné 
ruky. Jeden z nejdrobnějších žijí-
cích u nás.

Při pochůzce zasněženou kra-
jinou mě zaujalo, jak se ulpělý 
sníh na keři tiše sesul pod třepo-
tem ptačích křídel. Ve vytvoře-
né sněhové cloně nebyl ptáček 
k rozeznání. Jen podle krátkého 
ocásku drženého vzhůru, podle 
způsobu jak jím potřásal, jsem 

Zimní zpěv střízlíka

Augustin Vlašic
naznal, že je to střízlík. 

Takové setkání může u mno-
hých vyvolat otázku, co tu v tom-
to zimním období, v mrazu a sně-
hu pohledává? Nestihl snad na 
podzim odtáhnout do teplejších 
krajin? Jak může odolávat nápo-
rům zimy? Vždyť mnohem stat-
nější ptáci před zimou odtáhli, 
aby zimní období snáze přežili.

Ale střízlík skutečně patří mezi 
ptáky pěvce, kteří u nás přes 
zimu zůstávají. Proto mě toto 
setkání s ním uprostřed zimy příliš 
nepřekvapilo.

Dalo by se říci, že o co je stříz-
lík menší, o to má více energie a 
temperamentu. Počíná si jakoby 
stále strašně spěchal. Celé dny 
hledá potravu, přičemž svým 
šídlovitým zobáčkem ohledá-
vá místa, kde by ji našel. Střízlíci 
využívají zdroje potravy na svých 
většinou odlehlých teritoriích, 
kde žijí v hustých křovinatých 

porostech. 
Sameček i samička při všem 

jejich spěchu stačí ještě postavit, 
každý ve svém zaujatém revíru, 
několik záložních nevybavených 
hnízd. Hnízda jsou z mechu a trá-
vy, zcela uzavřená, vede do nich 
jen dlouhý boční vchod. Byť je to 
stavba velmi náročná, nejsou 
hnízda považována za dokon-
čená, chybí jim teplá vystýlka 
pro mláďata. Ptáci v nich jen 
přespávají. 

Jenže na jaře se režim využí-
vání hnízd mění. Samička opustí 
svůj revír a vyhledává si sameč-
ka. S výběrem nemá potíž, všude 
okolo se již ozývají svým lákavým 
zpěvem.

Po vytvoření páru samička 
spolu se samečkem provedou 
prohlídku samečkových hnízd, 
přičemž samička jedno z nich 
vybere a sama si ho dostaví. Poo-
praví zevní stěny a dovnitř nanosí 

vystýlku, obvykle z peří a zvířecí 
srsti. Ostatní neupravená hnízda 
používá sameček a mláďata 
z prvního sezení k nocování. 

Hnízdění probíhá dvakrát 
v roce. První v dubnu a květnu, 
podruhé v červnu a červenci. 
Stává se, že při krmení druhých 
mláďat pomáhají starší mláďa-
ta z prvního sezení. Krmena jsou 
výhradně různým drobným hmy-
zem. 

Žijí v pevných rodinných svaz-
cích, mláďata se dlouho drží 
s rodiči. 

Život střízlíků je provázen hlasi-
tým zpěvem a to nejen v době 
hnízdění, ale i v zimě! Navíc, 
samičky dovedou zpívat stejně 
pěkně jako samečkové a často 
zpívají duet. 

Střízlíci, ač malí ptáčci, oživu-
jí přírodu a svým dílem ničí její 
škůdce.

Pozvánka na výstavu obrazů

Hospic sv. Josefa v Rajhra-
dě Vás zve na vernisáž obra-
zů Miloslava Muškáta, která 
se uskuteční 11. dubna 2013 
v 16:00 hodin v přízemí hospi-
ce.

Autorovou zálibou je zoolo-
gie, zejména etologie zvířat, 
třetihorní fauna a malová-
ní námětů ze života zvířat. 
Všechny uvedené obrazy a 
ilustrace byly vytvořeny pro 
časopisy, chovatele, zoology, 
instituce, které s touto téma-
tikou souvisí a pro milovníky 
přírody. Jeho práce se tak 
objevují na chovatelských 
setkáních, výstavách i gale-
riích a mezinárodních výsta-
vách exotického ptactva.

Při malování zvířat vychází 
z jejich přirozeného chování. 
Jsou to hodiny strávené pozo-
rováním zvířat před voliérami 
nebo před výběhy v zoologic-
kých zahradách a v muzeích 
se skicákem v ruce. Ztvárnění 
daných biotopů je konzulto-
váno s odborníky, chovateli 
nebo zoology, kteří měli mož-
nost dané končiny mapovat 
a přinášejí tak malíři potřebné 
informace.

V posledních několika 
letech se začal zabývat také 
ilustracemi zvířat, které člověk 
vyhubil za poslední tři století. 

Výstavu můžete shlédnout 
v přízemí hospice do konce 
června.

www.parrotart.cz

V úterý 15. ledna 2013 byl 
v Domě léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa v Rajhradě slavnostně 
zahájen provoz kavárny SLUNEČ-
NICE– sociálně-rehabilitačního 
centra, které bylo vybudováno 
v rámci projektu „Resocializace 
ohrožených skupin v rámci ergo-
terapie“ za podpory Nadace 
ČEZ a společnosti Delikomat.

Rodiny a přátelé těžce nemoc-
ných klientů Domu léčby bolesti 
s hospicem  sv. Josefa mohou 
nyní trávit návštěvy svých blíz-
kých v příjemném prostřední 
nové kavárny, která se nachází 
v přízemí budovy. Občerstvení 
v rámci ergoterapie neboli léčby 
prací servírují kavárníci s různými 
typy zdravotního znevýhodnění, 
kteří našli své uplatnění právě 
v této chráněné kavárně. Spe-
ciálně proškolený personál získal 
své znalosti od profesionálních 
baristů z Café Fara v Klentnici.

Kavárna nabízí bezbariérové 
prostředí se sociálním zázemím 
hned vedle školicích prostor, 
kde se ročně vzdělává na 2000 
účastníků rozličných kurzů a 
přednášek. Letos na jaře se 
zákazníci dočkají rozšíření o ven-

kovní zahradní posezení. Výděl-
ky z činnosti kavárny pak popu-
tují na podporu hlavní činnosti 
hospice, jíž je péče o umírající a 
jejich blízké. 

„Chceme, aby naši klienti měli 
tu nejlepší péči a cítili se u nás 
jako doma. Kavárna je dalším 
prostředkem k tomu, aby nebyli 
odtrženi od společnosti,“ uvá-
dí Michal Šustr, ekonom DLBSH. 
Naším přáním je, aby si do kavár-
ny našli cestu i maminky s dětmi, 
senioři, účastníci vzdělávacích 
kurzů nebo návštěvníci hospi-

Kavárna Slunečnice
nová služba pacientům i návštěvníkům
rajhradského hospice

Ing. Hana Bělehradová
Oblastní charita Rajhrad

cového parku na odpolední 
procházce, což posiluje soudrž-
nost mezi nemocnými a zdravý-
mi. Můžete si zde v příjemném 
prostředí vychutnat výbornou 
kvalitní kávu, 100% bio přírodní 
ovocné a zeleninové šťávy, alko-
holické a nealkoholické nápoje, 
zákusky a další občerstvení dle 
denní nabídky. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Provozní doba:
úterý – neděle 12:00 – 17:00
(pondělí zavřeno)

Kavárna Slunečnice | foto: Hana Bělehradová
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Významné stromy Jihomo-
ravského kraje se jmenuje roz-
sáhlá a jedinečnými fotografi e-
mi opatřená kniha autorského 
kolektivu Josefa, Karly a Vlastimi-
la Martíškových vydaná v r. 2010. 
Významné stromy představují 
vedle chráněných území nebo 
kulturních či historických pamá-
tek nenahraditelný potenciál 
v souvislosti s turistikou a rekrea-
cí. Některé stromy jsou opravdu 
výjimečné. 

V našem nejbližším okolí, 
jak kniha uvádí, je nalezneme 
i v našem zámeckém parku. Ros-
tou tu např. duby letní (Quercus 
robur)s obvodem kmenů 504 a 
512cm.

V židlochovickém parku roste 
také jedna z nejmohutnějších lip 
Jihomoravského kraje. V obvodu 
kmene dosahuje lípa srdčitá (Ti-
lia cordata) 605 cm. (Obyčejně 
se obvody stromů měří ve výšce 
130 cm nad zemí, ale v případě 
židlochovické rozkošatělé lípy 

Tip na výlet
Významné stromy Jihomoravského kraje

Mgr. Karel Vavřík
byl obvod měřen v místě zúžení 
pod větvemi.)

Ozdobou našeho zámecké-
ho parku, jak uvádějí autoři, je 
jeden z nejmohutnějších habrů 
obecných (Carpinus betulus) 
v kraji. Má úctyhodný obvod 
kmene 528 cm a navíc je mimo-
řádně křivolaký a košatý. Na prv-
ní pohled nás upoutá úžasné roz-
pětí jeho větví.

Téměř stovka mohutných topo-
lů černých (Populus nigra) nás 
upoutá na levém břehu Svratky 
za mostem směrem na Nosislav. 
Některé z nich dosahují v obvo-
dech kmenů 470 – 510 cm. 

Obří topol (Populus nigra) 
s obvodem 607 cm roste Jako 
solitér na levém břehu Svratky 
mezi Židlochovicemi a Nosislaví 
zhruba 200 metrů dolů po proudu 
od zmíněného stromořadí. Řeka 
zde protéká přirozeně meandru-
jícím korytem, jehož břehy jsou 
podemílány velkými vodami a 
průběžně se mění. Hmotnost 
tohoto topolu je nesmírná a stále 
kolmější vodou omílaný břeh se 
k jeho kořenům přibližuje.

K jihomoravským tokům a 
vodám neodmyslitelně patří 

vrby bílé (Salix alba) a vrby křeh-
ké (Salix fragilis). Jejich tenké a 
pružné výhonky sloužily přede-
vším v košíkářské výrobě. Mnoh-
de byly cílevědomě vysazovány 
ve větším množství jako vrbovny. 
Jednu z nejlépe dochovaných 
historických vrboven můžeme 
navštívit ve Vojkovicích u Mlýn-
ského náhonu (bývalého mean-

drujícího koryta Svratky). Několik  
hlavatých vrb je také k vidění 
v bezprostředním sousedství Un-
kovic na pravobřežní nivě říčky 
Šatavy.

Torzo obřího kmene topolu bílého – lindy (Populus alba) v zámeckém parku.
foto: Karel Vavřík

V těchto krátkých příspěvcích 
chceme čtenáře zpravodaje 
seznámit s různorodými aktivita-
mi a zájmy, které by mohli někte-
ré z Vás nasměrovat k objevení 
něčeho nového a zajímavého. 
Zkrátka, nechte se inspirovat.

Hurá ven!

Nechte se INSPIROvat

Mgr. David Kopeček
Inspiro, o. s.

První sloupek věnujeme 
pohybu venku. Pohyb je pro 
nás přirozeností a měl by být 
samozřejmou součástí našeho 
každodenního života. S přichá-
zejícím jarem je ideální hýbat se 
pod širým nebem, na čerstvém 
vzduchu.

Nejpřirozenějším pohybem 
člověka je chůze. Pro většinu lidí 
je také tím nejpřijatelnějším dru-
hem pohybové činnosti. Výlety, 
vycházky či pěší túry jsou častou 
náplní víkendových programů. 

Pokud máte rádi chůzi, zkuste 
se podívat na webové strán-
ky: www.dalkovepochody.cz. 

Najdete zde rozsáhlý přehled 
různorodých akcí, které se u nás i 
v zahraničí dějí. 

Dalším velmi rozšířeným dru-
hem venkovní aktivity je běh. 
Pokud začínáte, či už máte něco 
naběháno, můžete se podívat 
na www.behej.com, kde najde-
te vše, co potřebujete o běhání 
vědět – trénink, výživa, vybavení, 
akce, závody.

Cyklistika a cykloturistika se u 
nás v posledních letech rozmoh-
la i díky mohutné výstavbě a 
značení  mnoha cyklotras. Pokud 
hledáte tipy na výlety, můžete 
zkusit třeba zde: www.vyletnik.
cz, www.nakole.cz. Pro nároč-
nější milovníky cyklosportu a pro 
ty, kteří mají chuť změřit si síly s 
ostatními je tu např. seriál závo-
dů Kolo pro život, www.kolopro.
cz nebo www.ivelo.cz. 

Ať už se rozhodnete pro jakou-
koliv činnost, kterou vyplníte svůj 
volný čas, přejeme, ať Vám při-
náší radost a dobrou náladu. 
Pohyb je život!

Máte-li jakékoliv náměty, při-
pomínky či dotazy, obraťte se 
na nás prostřednictvím mailu: 
in.spiro@email.czilustrační foto 
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Podle průběhu březnového 
počasí si jaro dává pěkně na čas, 
mrazy a vydatná sněhová nadíl-
ka na konci astronomické zimy 
jaro vůbec nepřipomínaly. Právě 
skončená zima pak byla bohatá 
na sněhovou pokrývku (rovno-
měrně v každém měsíci) a rov-
něž jsme zaznamenali poměrně 
dlouhá mrazivá období (první 
polovina prosince, většina led-
na a února) a tak se nelze divit, 
že zima byla jako celek chlad-
ná a srážkově nadprůměrná. A 
i když se na jaro již všichni jistě 
těšíme, připomeňme si průběh 
uplynulé zimy v jednotlivých 
měsících trochu podrobněji. 

 První zimní měsíc byl jako celek 
chladnější a deštivější, než je prů-
měr a také poměrně bohatý 
na sněhovou pokrývku. Výsled-
ná průměrná teplota -0,92°C 
(odchylka -0,85°C) znamená sla-
bě podprůměrnou teplotu. Vět-
šina sněhových 38,2 mm srážek 
představuje slabě nadprůměrné 
množství (123,2%). První polovi-
na měsíce byla skutečně zimní. 
Vyskytly se i celodenní mrazy se 
sněhovými srážkami a sněhovou 
pokrývkou. Před vánočními svát-
ky převládalo nevlídné nezimní 
počasí, v neděli před Štědrým 

dnem vydatně sněžilo s postup-
ným přechodem na mrznoucí 
srážky a vytvořením ledovky. 
Slabá obleva na svátky způso-
bila, že Vánoce byly bílé, i když 
ne zcela idylické. Do konce roku 
pak převládalo spíše teplejší 
počasí, ale s ranními mrazy. Dnů s 
ranním mrazem bylo celkem 27, s 
celodenním mrazem to pak bylo 
8 dnů. Sněhová pokrývka ležela 
polovinu měsíce (16 dnů). Maxi-
mální teplotu +7,0°C jsem namě-
řil 27. prosince. Nejnižší teplotu 
-10,6°C jsem zaznamenal 9. pro-
since. Zima na horách začala 
se zpožděním (teprve v prosinci) 
a v první polovině to vypada-
lo se sněhem nadějně. Bohužel 
předvánoční a vánoční obleva 
způsobily, že mezi svátky se výš-
ka sněhu v nejvyšších polohách 
pohybovala mezi 20 a 30 cm a 
lyžování bylo většinou možné jen 
na technickém sněhu. 

Měsíc leden byl jako celek 
typickým zimním měsícem se 
zápornými teplotami a sněho-
vou pokrývkou. První lednový 
týden byl ve znamení výrazně 
teplého počasí (maxima +5°C 
až +8°C), poté však již většinou 
převládalo mrazivé počasí (vel-
ké množství dnů s celodenním 
mrazem) s častými sněhovými 
srážkami a sněhovou pokrývkou, 
na úplný závěr pak dorazila oble-
va (sněžení přešlo v déšť a teplo-
ty až +10°C, sněhová pokrývka 

Zasněžená zima 2012/2013

Ing. Karel Král rychle roztála). Průměrná měsíč-
ní teplota vyšla v mezích normá-
lu (-0,95°C představuje odchyl-
ku -0,51°C), srážkový úhrn 27,3 
mm znamená 112,8% normálu. 
Na minimální teplotu -11,4°C 
klesla teplota ráno 27. ledna, 
na maximální hodnotu +10,1°C 
vyšplhala teplota 30. ledna. Cel-
kem jsem v měsíci zaregistroval 
15 dnů s celodenním mrazem, 24 
dnů s ranním mrazem a 12 dnů 
se sněžením. Sněhová pokrývka 
(maximálně 6 cm) ležela nad-
průměrných 20 dnů a tak jsme 
museli v Židlochovicích řešit pro-
blémy s jejím odstraňováním. Na 
horách se sněhové podmínky po 
oblevě z počátku měsíce postup-
ně zlepšovaly a nakonec se výš-
ka sněhu dostala až na hodnoty 
kolem 70 až 80 cm.

V únoru převládalo většinou 
zimní počasí s nepříliš výrazný-
mi mrazy a poměrně bohatou 
sněhovou pokrývkou. Začátkem 
měsíce pokračovala obleva 
ze závěru ledna, postupně se 
ochlazovalo a objevily se celo-
denní mrazy a sněhová pokrýv-
ka. Závěr pak byl ve znamení 
slabého oteplení. Celková prů-
měrná teplota vyšla +0,60°C, což 
představuje odchylku -0,56°C 
(normální hodnota), 66,7 mm 
srážek znamená extrémně nad-
průměrných 314,6 % normálu a 
jedná se tak o srážkově nejbo-
hatší únor od roku 1990. Srážky 

byly časté a většinou ve formě 
sněžení (celkem 15 dnů se srážka-
mi, z toho 10 dnů se sněžením, 
16 dnů se sněhovou pokrývkou, 
maximální výška sněhu 15 cm). 
Zaznamenal jsem 2 období, kdy 
vydatněji sněžilo. První přišlo 13. 
února, kdy napadlo 8 cm sně-
hu, druhé se vyskytlo 23. února, 
kdy nasněžilo dokonce 13 cm 
sněhu (bohužel hned následující 
den se oteplilo a začalo pršet). 
Hodnoty maximální a minimál-
ní teploty nebyly příliš extrémní, 
maximální teplotu +9,5°C jsem 
naměřil hned první únorový den, 
na minimální hodnotu -6,4°C 
klesla teplota 22. února. Celkem 
jsem napočítal 20 dnů se zápor-
nou minimální teplotou a 3 dny 
s celodenním mrazem (průměry 
jsou 18 a 4 dny), tedy v podsta-
tě normální hodnoty. Na horách 
se ochladilo a připadlo kolem 
0,5 metru sněhu a tak po zbytek 
měsíce sněhová pokrývka pře-
vyšovala 1 metr (Šerák 121 cm, 
Lysá hora 147 cm). 

Po chladném březnu již jaro 
netrpělivě očekáváme a naštěs-
tí nás může hřát jistota, že dří-
ve či později skutečně dorazí. 
Doufejme, že dubnové projevy 
doženou to, co v březnu počasí 
nestihlo. A tak si do dalších dnů 
popřejme počasí plné optimismu 
a zahrádkářům příznivé klimatic-
ké podmínky pro jejich pěstitel-
ské úsilí.

inzerce

přezutí celého vozu od 400 Kč
vyvážení a výměna kol od 240 Kč
opravy a servis osobních a dodávkových pneumatik
prodej všech druhů pneumatik za internetové ceny
autoskla – opravy a výměny (výměny i na pojistku)
prodej náhradních dílů na všechny druhy vozidel
autoservis – výměny výfuku, brzdových desek, ložisek, 
ramen, manžet, klínových řemenů, rozvodů, kulových 
čepů, olejů, všech fi ltrů a další drobné opravy
broušení nožů, nůžek (i vinohradních), mlýnků 
na maso, seker, motyček, pilových kotoučů

PNEUSERVIS – autoservis „Za radnicí“
ŽIDLOCHOVICE, Legionárská 99 tel.: 606720539
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Jiří Kavalíř - instalatér, Sportovní 885, Židlochovice nabízí:

v DUBNU a KVĚTNU 2013
při dodání kotle – plynového, elektro nebo na tuhá paliva

MONTÁŽ NOVÉHO KOTLE JEN 99 Kč
akce platí pro objednávky zrealizované 
od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2013
cenová nabídka zdarma

Volejte: 608 861 806

–

–
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3. 4. 18:00 | Vernisáž výstavy 140 LET MĚSTEM
Dokumenty a fotografi e z historie Židlochovic - starší i novější, známé 
i méně známé. Výstava potrvá do 27. 6. 2013.
připravil: Mgr. Karel Vavřík
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: Vlastivědný klub Židlochovice

6. 4., 9:00 | SPRING ENERGY DAY
energy aerobic, bodyform, power stretch
vstupné: 200 Kč
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

7. 4., 17:00 | KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH 
UČITELŮ
vstupné: 140 Kč, předprodej na informačním centru
místo: zámek - koncertní sál

7. 4., 18:45 | VEŘEJNÉ SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Ocenění občanů za zásluhy o dlouhodobý přínos městu.
místo: zámek - koncertní sál
pořádá: Městské kulturní středisko
info: www.zidlochovice.cz

13. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT
Již 21. ročník mezinárodní kampaně, ve které dobrovolníci na celém 
světě organizují úklid svého okolí, cestiček, parků, zeleně, břehů řek 
atd. Ke spolupráci zveme všechny, kterým není lhostejné naše život-
ní prostředí
místo: sraz na parkovišti u budovy MěÚ
pořádá: Orel jednota Židlochovice,

Kynologický klub Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

14. 4., 17:00 | INSPIRO ČAJOVÁNÍ - 1. díl: černý čaj
Povídání o čaji a degustace vzorků.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

20. 4., 7:00 | ŽELEZNÁ SOBOTA
Vybírat budeme železný šrot a autobaterie. Nebereme staré chlad-
ničky a mrazáky. Nepleťte si železný šrot s domovním odpadem. 
Šrot nechte před svým domem na viditelném místě.
Nemůžete-li vlastními silami šrot vynést na ulici, kontaktujte nás 
na tel.: 604 290 410.
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
info: www.fajci.cz

20. 4., 9:00 | ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN V TERÉNU
místo: sraz zájemců u staré radnice
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

20. 4., 10:00 | DĚTSKÝ BOWLING
Dítě se může zúčastnit jak kategorie jednotlivců, tak kategorie dítě 
a rodič.
vstupné: 50 Kč
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

21. 4., 9:30 | IXX. ročník BĚHU ZDRAVÍ
startovné: dorostenci, ženy, muži - 50 Kč (bude věnováno 

Nadačnímu fondu Emil)
místo: u staré radnice na nám. Míru
pořádá: Sdružení Židlochovice, město Židlochovice,

ŠAK Židlochovice

Kultura v Židlochovicích - duben 2013
21. 4., 18:00 | ETIOPIE A BORNEO ANEB NA SKOK PŘES PŮL 
SVĚTA
Cestopisné povídání s čajovnou, zážitky z cest Martina Rejžka. 
Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO, o. s. 

25. - 27., 4., 18:30 | NEPOKOJNÉ HODY SVATÉ KATEŘINY 
Bláznivá komedie Jaroslava Dietla.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Divadelní odbor Sokola Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

27. 4., 9:00 | TURNAJ SQUASH
Pro všechny nadšené hráče, ženy a muže včetně začátečníků
přihlášky: ve fi tness na tel.: 774 348 637
startovné: 50 Kč/osoba
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

27. 4., 8:00 - 13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Na Žerotínských farmářských trzích zakoupíte zboží pečlivě vybra-
ných regionálních pěstitelů a výrobců s kvalitním sortimentem.
místo: nám. Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

27. 4., 9:00 | VOLEJBALOVÝ TURNAJ
startovné: 200 Kč/tým (2 ženy v družstvu)
pořádá: Komise sportu
info: Tomáš Dratva, tel.: 776 108 312

28. 4., 9:00 | MŠE ZA MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže

30. 4., 15:00 | PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Soutěže pro děti, živá muzika, špekáčky pro děti v maskách. Pose-
zení u ohně pro všechny příchozí s opékáním vlastních špekáčků.
místo: hřiště FC Židlochovice, Nádražní ul.
pořádá: Kulturní komise, Fotbalový klub Židlochovice

domácí hosté termín kolo č.
Práce Židlochovice neděle 7. 4., 15:30 18

Židlochovice Blučina B sobota 13. 4., 16:00 19

nehraje se neděle 21. 4. 20

Židlochovice Opatovice B sobota 27. 4., 16:00 21

Židlochovice Rajhradice B středa 1. 5., 16:30 29

Měnín B Židlochovice sobota 4. 5., 16:30 22

Židlochovice Ochoz B sobota 11. 5., 16:30 23

Žatčany Židlochovice neděle 19. 5., 10:30 24

Šlapanice C Židlochovice středa 22. 5., 17:30 30

Židlochovice Babice n/Sv. sobota 25. 5., 16:30 25

Blažovice B Židlochovice sobota 1 . 6., 16:30 26

Židlochovice Újezd B sobota 8. 6., 16:30 27

Podolí B Židlochovice neděle 16. 6., 16:30 28

Rozpis zápasů pro jarní část fotbalové sezóny
Členové Fotbalového klubu Židlochovice srdečně zvou všechny 
příznivce fotbalu na vzájemná utkání:


