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Výsledky přímé volby prezidenta
číslo 2

Karel Vavřík

11. a 12. ledna 2013 probíha-
la v České republice historicky 
první přímá volba prezidenta. 
Občané si mohli v přímé volbě 
vybrat jednoho z devíti kandidá-
tů. Kandidáty uvádíme v pořadí, 
tak jak byla vylosována jejich 
volební čísla: 1. Zuzana Roithová, 
2. Jan Fischer, 3. Jana Bobošíko-
vá, 4. Táňa Fischerová, 5. Pře-
mysl Sobotka, 6. Miloš Zeman, 7. 
Vladimír Franz, 8. Jiří Dienstbier, 
9. Karel Schwarzenberg. 

Občané byli mediálními pro-
středky podrobně informováni 
o kladech i záporech kandidátů 
na prezidentský úřad. Nadto také 
měli dostatečné vlastní zkušenos-
ti s dřívější nepřímou volbou, kte-
rá se nakonec stala nedůstojným 
handlem politických stran. Snad 
lze říct, že konečně se tato přímá 
volba stala svátkem demokracie. 
Svědčí o tom i vysoká celostátní 
účast voličů – 64%. (Pro srovná-
ní: loňských voleb do krajských 
zastupitelstev se účastnilo pouze 
32 % voličů.)

V prvním kole přímé volby 
obdrželi prezidentští kandidáti 
tyto počty hlasů:

Miloš Zeman 24,21%
Karel Schwarzenberg 23,40%
Jan Fischer 16,35%
Jiří Dienstbier 16,12%
Vladimír Franz 6,84%
Zuzana Roithová 4,95%
Táňa Fischerová 3,32%
Přemysl Sobotka 2,41%
Jana Bobošíková 2,39%

Čtenáře bude však jistě také 
zajímat, jak volili židlochovičtí 
občané a kolik hlasů od nich 
obdrželi prezidentští kandidáti. 
Především je nutno připomenout, 
že volební účast v Židlochovicích 
činila 66,56%. (V loňských vol-
bách do krajského zastupitelstva 
činila účast ve volbách v Židlo-

chovicích pouze 43,37%.)
Největší procento hlasů žid-

lochovických občanů v prvním 
kole získal Karel Schwarzenberg – 
24,16%, dále Miloš Zeman – 24%, 
Jan Fischer – 18,33%, Jiří Dienst-
bier – 14,47%, Zuzana Roithová 
– 5,94%, Vladimír Franz – 5,56%,  
Táňa Fischerová – 3,52%, Přemysl 
Sobotka – 2,31% a Jana Boboší-
ková – 1,71%. 

Pro zajímavost také uvádíme 
dva nejúspěšnější zvolené kandi-
dáty v sousedních obcích.

Blučina:
1. M. Zeman 23,85%
2. J. Fischer 19,01%

Hrušovany u Brna:
1. M. Zeman 22,28%
2. K. Schwarzenberg 21,68%

Nosislav:
1. M. Zeman 20,80%
2. J. Fischer 19,37%

Vojkovice:
1. K. Schwarzenberg 21,51%
2. M. Zeman 21,19%

Žabčice:
1. M.Zeman 24,60%
2. J. Fischer 20,27%

Ve druhém kole přímé vol-
by, které se konalo 25. a 26. ledna 
2013 zvítězil Miloš Zeman, který se 
stal prezidentem na dalších pět 
roků. Občané České republiky si 
jej zvolili celkovým počtem 54,8% 
hlasů, což představuje 2 717 405 
hlasů voličů. Jeho protikandi-
dát Karel Schwarzenberg získal 
45,19%, tedy 2 241 171 voličských 
hlasů.

V Židlochovicích získal hlasů:
Miloš Zeman 52,83%
Karel Schwarzenberg 47,17%
Účast voličů v Židlochovicích 

ve druhém kole činila 64,24%.

Stejně jako v prvním kole uvádí-
me pro úplnost procenta hlasů, 

které kandidáti obdrželi ve dru-
hém kole v okolních obcích. 

Blučina:
1. M. Zeman 58,31%
2. K. Schwarzenberg 41,69%

Hrušovany u Brna:
1. M. Zeman 59,02%
2. K. Schwarzenberg 40,98%

Nosislav:
1. M. Zeman 53,96%
2. K. Schwarzenberg 46,04%

Vojkovice:
1. M. Zeman 50,93%
2. K. Schwarzenberg 49,07%

Žabčice:
1. M. Zeman 65,68%
2. K. Schwarzenberg 34,32%

Do druhého kola, které se konalo ve dnech 25. a 26. ledna, 
postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

převzato z internetu | kresba: Milan Kounovský
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje 

jsem se snažil zhodnotit uplynu-
lý rok 2012. Nyní bych vás chtěl 
informovat o několika zámě-
rech, které město Židlochovice 
připravuje pro rok 2013.

Bezpečnost obyvatel
Z Operačního programu Život-

ní prostředí jsme získali akcepta-
ci žádosti o dotaci na pořízení 
nového bezdrátového městské-
ho rozhlasu. Nové zařízení nám 
umožní hlásit v celém městě 
nebo jen ve vybraných lokali-
tách. Hlášení bude možno pro-
vést i na dálku pomocí mobilní-
ho telefonu. Dalším z důležitých 
opatření pro zvýšení bezpeč-
nosti obyvatel a ochrany majet-
ku je doplnění kamer městského 
dohlížecího systému a monitoro-
vání vybraných rizikových loka-
lit. Novinkou je také, že město 
pověřilo čtyři zaměstnance říze-
ním dopravy na přechodech, 
jako výpomoc Městské policii 
v hodinách, kdy se na přecho-
dech pohybuje nejvíce dětí.

Školství
Po opravě základní školy na 

Tyršově ulici se nejvíce zanedba-
nou budovou sloužící dětem 
stala mateřská škola na sídliš-
ti. Několikamilionová investice 
však doposud nebyla pro město 
únosná. Svitla nám naděje, když 
byla vyhlášena dotační výzva 
na zateplení veřejných budov. 
Přesto, že se čekal mnohoná-
sobný převis žádostí oproti obje-
mu fi nancí v této výzvě a tedy 
s vědomím, že to může být zby-
tečná práce,  jsme se do pro-
jektu pustili. Následoval kolotoč 
jednání s pracovníky státního 
fondu životního prostředí, s pra-
covníky agentury, která podání 
žádosti o dotaci připravovala a 
řada porad s kolegy z odboru 
investic o nastavení spolufi nan-
cování pro splnění požadova-
ného počtu bodů při hodno-
cení. Na závěr pak nervy, zda 
se nám podaří v nestabilním 
systému registrace žádost včas 
podat. Když přišlo vyjádření, 
že byla žádost schválena, a že 
dle rozpočtu můžeme získat 
dotaci ve výši 2,5 mil Kč, spadl 
nám kámen ze srdce - o letoš-
ních prázdninách se bude 
zateplovat.

Co se chystá v roce 2013

Vlastimil Helma Podpora volnočasových aktivit
Stejně jako v minulých letech 

je v rozpočtu na rok 2013 
odsouhlasená položka 700 tis. 
Kč na podporu volnočasových 
aktivit společenských organiza-
cí ve městě. Tyto peníze budou 
rozděleny mezi přibližně 12 orga-
nizací, které pracují s mládeží. 

Přestože nám, díky aktivním 
sportovním organizacím, vyrůs-
tají v Židlochovicích nadějní 
sportovci, stále jeden velký 
nedostatek v našem městě 
máme. Chybí nám atletické 
sportoviště. Proto, ve spolupráci 
se základní školou a komisí spor-
tu, připravujeme žádost o dota-
ci na sportovní areál s atletickým 
vybavením v Základní škole. 

Infrastruktura města
V roce 2013 plánujeme 

pokračovat v opravě místních 
komunikací a chodníků a také 
v budování chodníků nových. 
Mezi priority patří zlepšení pří-
stupnosti Penny marketu a 
Robertovy vily směrem od měs-
ta a chodník na ulici Nádražní 
od Avionu po Adosu. Z míst-
ních komunikací bychom rádi 
zrekonstruovali povrch Husovy 
ulice a dodláždili části ulice 
Komenského.  Rovněž je třeba 
dobudovat kanalizaci u hasičky 
na Žerotínově nábřeží.

Zvýšení kvality veřejné služby 
MěÚ

Počátkem roku jsme obdrželi 
kladné vyjádření k naší žádosti 
o fi nanční podporu projektu, 
jehož cílem je zvýšení kvality 
veřejných služeb MěÚ Židlocho-
vice prostřednictvím změny 
procesů a postupů. Klíčové akti-
vity se budou týkat optimaliza-
ce vybraných procesů, tvorby 
aktuálního strategického plánu 
rozvoje města a zavedení systé-
mových změn vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti 
úřadu. Celkové náklady na pro-
jekt činí cca 2 mil. Kč a budou 
ze 100% fi nancovány z prostřed-
ků Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

140 let od povýšení Židlochovic 
na město

V roce 2013 se můžeme 
těšit na důstojné oslavy 140 let 
od povýšení Židlochovic na měs-
to. Nechci z příprav příliš prozra-
zovat, ale věřím, že kolegové, 
kteří mají organizaci za úkol, se 
své práce zhostí k vaší spokoje-
nosti.

Předávání informací
Jistě si ještě pamatujete pro-

sincovou havárie vodovodního 
potrubí u křižovatky a stav kdy 
v celých Židlochovicích netekla 
voda. Pracovníci vodárenské 
neuměli odhadnout, jak dlou-
ho jim bude trvat oprava. Proto 
jsme organizovali v pozdních 
večerních hodinách dovoz pit-
né vody cisternou. Tehdy jsem 
si plně uvědomil, jaké máme 
ještě rezervy v informovanosti 
obyvatel. Rozhlas a interneto-
vé stránky města ne vždy stačí 
postihnout všechny případy 
a proto město Židlochovice pro 
vás připravilo nový způsob infor-
mování pomocí e-mailů a SMS 
zpráv. K tomu ale potřebujeme 
vaše kontakty. Stačí, když se 
zaregistrujete dle návodu v při-
loženém formuláři do databáze 
zájemců. Prosím, abyste tuto 
výzvu vzali vážně a využili tuto 
nabídku ke spolupráci.

Na závěr bych vás rád pozval 
na sedmý ples města Židlocho-
vic. Nepříliš přesvědčivý výkon 
loňské kapely mě vedl k zamyš-
lení o výběru nové. V loňském 
roce jsem se v zahradnickém 
centru Hortis zúčastnil „Vítání 
léta“, které každoročně pořá-
dá pan Chocholáč. Z výkonu 
tanečního orchestru Stop Time 
Band Jirky Pavlíka z Hradce Krá-
lové jsem byl nadšený. Požádal 
jsem tedy pana Pavlíka, jestli by 
nám nezahráli na letošním ple-
se a za výrazné podpory pana 
Chocholáče jsme se domluvi-
li. Věřím, že díky dobré hudbě, 
atmosféře a bezchybnému prů-
běhu večera, který organizují 
kolegové z úřadu, se vám bude 
letošní ples města Židlochovic 
moc líbit.

Zaznamenali jsme ...
Nalezněte si na www.

rozh las .cz/zp ravy/prez i -
dent2013_data, doplňte kraj, 
okres a obec a dozvíte se 
výsledek hlasování v prezi-
dentských volbách.

Potěšující a objevnou 
zprávu obdržel předseda 
vlastivědného klubu prof. 
MUDr. Peter Wendsche 
od kronikáře z Himbergu 
u Vídně. V tamější kronice je 
zaznamenán vynález difúze 
majitelem židlochovického 
cukrovaru Juliem Robertem, 
který se v Himbergu narodil. 
Kronikář pan Franz Kowats-
chek zároveň zaslal našemu 
vlastivědnému klubu fotogra-
fi e s hrobkou rodiny Robertů 
a památníkem postaveným 
na paměť Robertova vyná-
lezu. 

V některém z příštích čísel 
našeho zpravodaje se bude-
me tomuto tématu věnovat. 

Pro všechny mladé lidi, 
kteří se rádi vyjadřují psa-
ným slovem, připravil Památ-
ník písemnictví na Moravě 
v časovém rozmezí od 22. 1. 
do 28. 2. 2013 semináře tvůr-
čího psaní s názvem Krocení 
literární múzy. Díky spolupráci 
se školami, muzei a knihov-
nami z celé Moravy se tyto 
workshopy budou postupně 
konat ve všech moravských 
krajích. Účast na seminářích 
je bezplatná. 

Krocení literární múzy je 
doprovodným programem 
sedmého ročníku literární sou-
těže pro mládež Skrytá paměť 
Moravy, jejíž letošní téma zní 
„Pošli to dál!“. Smyslem semi-
náře je seznámit účastníky 
s tématem soutěže, pomoci 
jim najít inspiraci a umožnit 
jim vyzkoušet si několik tech-
nik tvůrčího psaní. 

Nabízeny jsou dvě varianty 
semináře podle soutěžních 
kategorií (12–15 let a 16–19 
let). Žáci se mohou přihla-
šovat sami nebo prostřed-
nictvím svých učitelů na e-
mailové adrese pamet@
muzeumbrnenska.cz nebo 
telefonicky vždy nejpozději 
týden před konáním seminá-
ře. Přehled termínů a míst je 
zveřejněn na www.muzeum-
brnenska.cz.

Členská schůze nové míst-
ní organizace Moravského 
rybářského svazu Rajhrad 
se koná v pátek 8. 3. 2013 
v 18 hodin v restauraci Simál-
ka v Tovární ulici (u bývalého 
Bytexu) v Rajhradě.

Volba prezidenta
Máme za sebou historicky 

první přímou volbu preziden-
ta České republiky. V Židlo-
chovicích v obou kolech byla 
volební účast o pět procent 
silnější, než je celorepubli-
kový průměr. Těch spokoje-
ných je u nás jen o 5,5 % více 
než těch z druhého tábora. 
Vítězství Miloše Zemana by 
bylo v Židlochovicích těsněj-
ší. Pochvalu za vysokou účast 
na volbách si zaslouží voliči, 
ale za odvedenou práci také 
členové volebních komisí. 
Ve dvoukolových volbách 
strávili ve volebních místnos-
tech přibližně 35 hodin.
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Zaznamenali jsme ...
V neděli 20. ledna 2013 se 

konala ve spolkové budově 
ZO ČZS členská schůze ZO 
ČZS Židlochovice. Schůze se 
zúčastnilo 22 členů z 35.

Jako host se schůze zúčast-
nil pan Vlastimil Helma, sta-
rosta města Židlochovice. 
Po zahájení seznámil před-
seda ZO ČZS Židlochovice 
pan Šotnar přítomné s čin-
ností ZO za rok 2012, s výsled-
kem hospodaření a návrhem 
činnosti na rok 2013, který je 
rokem oslav 140. výročí pový-
šení Židlochovic na město, 
na kterých se bude ZO ČZS 
podílet.

V diskuzi, která byla zamě-
řena nejen ke zprávám, 
ale hlavně k připravované 
Tradiční výstavě vín, která 
se uskuteční 9. března 2013 
v Masarykově kulturním 
domě, vystoupil pan Vlas-
timil Helma, který přítomné 
pozdravil a poděkoval ZO 
za její činnost. 

Jan Šotnar

V prostorách zámku v Žid-
lochovicích se v pátek 18. 
ledna 2013 konalo zasedá-
ní Rady Asociace krajů ČR. 
Hejtmani v čele s předsedou 
a jihomoravským hejtmanem 
Michalem Haškem zde jed-
nali s ministrem školství Petrem 
Fialou a ministrem pro místní 
rozvoj Kamilem Jankovským.

S ministrem školství Petrem 
Fialou hovořili představitelé 
krajů o fi nancování regio-
nálního školství, pokračující 
optimalizaci středního školství 
a také o další budoucnosti 
technického a zemědělského 
školství. Ministr školství před-
stavil hejtmanům chystanou 
reformu fi nancování regio-
nálního školství a domluvil 
se s hejtmany na spolupráci 
krajů při její přípravě. Společ-
ná komise se poprvé sejde 
7. února 2013. 

Hlavním tématem jedná-
ním s ministrem pro místní roz-
voj Kamilem Jankovským bylo 
další čerpání evropských fon-
dů. Jak konstatoval Michal 
Hašek, kraje požádají předse-
du vlády Petra Nečase o spo-
lečné jednání v této oblasti. 

Převzato z internetového 
portálu Jihomoravského kra-
je.

rubriku zpracoval
Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 18. 12. 2012
RM schvaluje:

aktualizaci Úhradníku pečo-
vatelské služby Židlochovice 
dle přílohy od 1. 1. 2013

RM rozhodla:
jmenovat členkou komise 
sociální a zdravotní paní Rad-
milu Jurisovou

Výběr z usnesení ZM 18. 12. 2012
ZM schvaluje:

členství města Židlochovice 
v Místní akční skupině Podbr-
něnsko, občanské sdružení, 
prostřednictvím DSO Region 
Židlochovicko.
plán řádných zasedání Zastu-
pitelstva města Židlochovice;  
přičemž tyto termíny mohou 
být operativně změněny: 
6. 2., 27. 3., 15. 5., 26. 6., 7. 8., 
25. 9., 6. 11., 18. 12. 2013
rozpočet pro r. 2013 v roz-
sahu paragrafového zně-
ní a schvaluje rozpočtový 
výhled pro roky 2013–2020 
závazné ukazatele – příspěv-
ky neziskovým organizacím 
v celkové výši 700 tis. Kč 
návrh zadání změny č. VII 
ÚPM Židlochovice 

ZM vydává:
regulační plán Židlochovice, 
nároží nám. Míru a Komenské-
ho ulice. 

ZM rozhodlo:
odkoupit část pozemku p. č. 
KN 647/1 o výměře 14 m2 a 
celého pozemku p. č. KN 
647/3 o výměře 256 m2 oba 
v k. ú. Židlochovice za dohod-
nutou kupní cenu 500 Kč/
m2; celková cena je tedy 
135 tis. Kč; jedná se o pozemky 
mezi zahradou Robertovy vily 
a parčíkem za ulicí Zámeckou 
a Robertovou; toto usnesení 
je platné do 31. 12. 2013 

Výběr z usnesení RM 11. 1. 2013
RM rozhodla:

vypůjčit veřejné osvětlení 
v ulici Sportovní a Svratec-
ká od vlastníka FP Real, s.r.o. 
do doby předání tohoto 
osvětlení do vlastnictví města 
vyhlásit výběrového řízení 
na funkci tajemníka Městské-
ho úřadu Židlochovice 

RM ukládá:
zajistit funkčnost veřejného 
osvětlení v ulici Svratecká 
a Sportovní a uzavřít smlouvu 
o zajištění dodávky elektrické 
energie s vlastníkem distribuč-
ní sítě L. D. Energy, s. r. o.

RM schvaluje:
dar ve výši 5 tis. Kč na provoz 
Domu léčby bolesti s hospi-
cem v Rajhradě

RM pověřuje:
vedoucí odboru OIMH 
k podepisování smluv za 
město se stavebníky o právu 
provést stavbu na pozemcích 
a komunikacích ve vlastnictví 
města, a to na veřejně pří-
stupných plochách (zejmé-
na přípojky a šachty na nich, 
technické sítě, příjezdy a pří-
stupy k nemovitostem, izola-
ce domů)

Výběr z usnesení RM 23. 1. 2013
RM souhlasí: 

se záměrem vybudovat nová 
parkovací místa pro byty 
v nástavbě domu Masaryko-
va 717-719 na pozemku p. č. 
1108 a 1104 

RM ukládá: 
připravit smlouvu o smlouvě 
budoucí na směnu pozemků 
a dohodnout závazný termín 
vybudování parkovišť se sank-
cí při jeho nedodržení 

RM pověřuje: 
odbor sociálních věcí k uzaví-
rání Dohod o výkonu pěstoun-
ské péče a vedoucí odboru 
sociálních věcí k podpisu 
těchto dohod 

K 31.12.2012 mělo město Židlo-
chovice 3 377 obyvatel.

Městský úřad Židlochovice 
vykonává matriční agendu ješ-
tě pro obce Hrušovany u Brna, 
Medlov, Nosislav, Přísnotice, Un-
kovice, Vojkovice, Žabčice.

V roce 2012 bylo v matričním 
obvodu Židlochovice uzavřeno 
78 sňatků. Z tohoto počtu bylo 
v naší obřadní síni uzavřeno 37 
sňatků,  21 sňatků bylo uzavřeno 
v zámecké kapli,  3 sňatky pak 
v zámecké zahradě, po jednom 
sňatku v zámecké obrazárně, na 
zámecké terase, v zámeckém 
parku a v Lidovém domě v Žabči-
cích. Církevních sňatků bylo uza-
vřeno 13 (6 sňatků v kostele Pový-
šení sv. Kříže v Židlochovicích, 
2 sňatky v kostele Panny Marie 
Královny v Hrušovanech u Brna, 
1 sňatek byl uzavřen v kostele sv. 
Václava v Přísnoticích, 1 sňatek v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Unkovicích, 3 sňatky v evange-
lickém kostele v Nosislavi).

Jako každý rok, tak i v  loňském 
roce, jsme měli zahraniční snou-
bence. Do stavu manželského 
vstoupili dva občané Sloven-
ské republiky s občany Česka, 
jeden občan Chorvatska uzavřel 
manželství s naší občankou.

Úmrtí na území obcí v matrič-
ním obvodu Židlochovice:
Hrušovany u Brna 6 úmrtí
Medlov 2 úmrtí
Nosislav 5 úmrtí
Přísnotice 4 úmrtí
Vojkovice 3 úmrtí 
Žabčice 4 úmrtí
Židlochovice 7 úmrtí

Další činností matriky je ověřo-
vání fotokopií (vidimace) a ově-
řování pravosti podpisu (legaliza-
ce). Vidimace byla provedena 
celkem 2 852x, legalizace 1 484x.

Žádostí o výpisy z Czech 
POINTu bylo přijato a vyřízeno 
364. Žádostí o zřízení  datových 
schránek nebo o zneplatnění 
stávajících přístupových údajů 
do datových schránek a vydání 
nových přístupových údajů bylo 
přijato 10, zkonvertováno bylo 39 
dokumentů.

Zpráva o činnosti matriky v roce 2012

Lenka Tesařová
matrikářka

Opis rodného, oddacího 
a úmrtního listu byl vyhotoven 
11x. Zápis o určení otcovství 
k nenarozenému dítěti byl sepsán 
60x. Změna příjmení byla povo-
lena 7x. Bylo přijato a odesláno 
7 žádostí o zápis matriční události 
do Zvláštní matriky v Brně, přijato 
bylo 5 žádostí o vydání Osvědče-
ní o státním občanství ČR, 3 cizin-
ci (po udělení státního občanství 
České republiky) složili v obřadní 
síni do rukou tajemníka úřadu  
Státoobčanský slib.

Přiděleno bylo 17 čísel popis-
ných a evidenčních.

V roce 2012 se narodilo celkem 
34 dětí s trvalým pobytem v Židlo-
chovicích.  Zemřelo 29 občanů 
našeho města, z trvalého pobytu 
se odhlásilo 95 občanů.

K trvalému pobytu se do naše-
ho města přihlásilo v loňském 
roce 105 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu 
byl v roce 2012 zrušen 32 obča-
nům našeho města. Místem jejich 
trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, 
Masarykova 100. Na této adrese 
je k dnešnímu dni přihlášeno 139 
občanů.
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Farmářské trhy zaznamenávají 
za posledních pár let obrovský 
rozmach. Svědčí to o změně 
myšlení lidí, kteří si stále více uvě-
domují, že potraviny zakoupené 
ve velkých řetězcích, nesplňují 
jejich požadavky.

Právě potřeba přinést na náš 
stůl ono zdravé, čerstvé a přiro-
zeně voňavé, se stoprocentním 
přehledem o tom, kde, kým 
a za jakých podmínek byl ten či 
onen produkt vypěstován nebo 
vyroben dala prostor k návratu  
pořádání trhů. 

Předmětem prodeje  na těchto 
trzích je zboží vycházející z české 
tradice pěstování plodin, cho-
vu hospodářských zvířat a výro-
by potravinářských produktů, 
pocházejících od zemědělců 

nebo výrobků potravin, zejména 
z daného regionu. 

I město Židlochovice se připo-
jilo k myšlence podpory malých 
a středních zemědělských pěs-
titelů, chovatelů, zpracovatelů 
a výrobců potravin  a připravilo 
pro vás v tomto roce hned tři far-
mářské trhy.

Žerotínské farmářské trhy 
na náměstí v Židlochovicích v ter-
mínech 27. 4., 1. 6. a 31. 8. nabíd-
nou pečlivě vybrané regionální 
produkty jako např. pekařské a 
cukrářské výrobky, med, mléčné 
produkty, zeleninu nakládanou 
i čerstvou, bylinky, různé druhy 
přísad rostlin, víno a související 
vinařské produkty, a samozřejmě 
také maso a masné a uzenářské 
výrovky. 

A odkud název „Žerotínské“?
Vlastivěda moravská autora 

Augustina Kratochvíla popisuje 
tradici trhů v historii Židlochovic, 

Proč jsou farmářské trhy v Židlochovicích 
„Žerotínské“?

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

kdy konání výročních a dobyt-
čích trhů se pojilo k různým cír-
kevním svátkům. Trhy tak při-
padly např. ke dni sv. Vavřince, 
sv. Šimona a Judy, ale také na 
sobotu po sv. Pavlu na víru obrá-
cení. Moderní pojetí současných 
farmářských trhů je však mírně 
odlišné, proto jsme se, v úctě 
k tradici, nechali inspirovat ale-
spoň při volbě názvu: „Císař 
Rudolf II.přidal r. 1598 na přá-
ní  Bedřicha st. z Žerotína třetí 
jarmark na sobotu po sv. Pavla 
na víru obrácení a týdenní trh 
každé soboty“. A právě zmínka 
o pánu z Žerotína, dala jméno 
místním farmářským trhům: „Žero-
tínské farmářské trhy“.

Nezbývá než doufat, že i v Žid-
lochovicích naleznou farmářské 
trhy silnou a spokojenou kliente-
lu a že se stanou vyhledávanou 
součástí našeho životního stylu.

Okénko infokanálu ...

Vážení čtenáři židlo-
chovického Zpravodaje, 
využívám volného prosto-
ru únorového čísla, abych 
Vás v tomto roce srdečně 
pozdravila a seznámila Vás 
s některými novinkami, které 
postupně do vysílání infoka-
nálu zařazujeme.

Hned v úvodu Regi-
onálního zpravodajství 
jsme k informaci o umístě-
ní videoreportáží zařadili 
pohyblivý text, ve kterém 
Vás seznamujeme s novými 
reportážemi na webových 
stránkách města Židlocho-
vice pod odkazy Media/
Kabelová televize/Maga-
zíny Regionální TV. Tato 
nabídka ke zhlédnutí platí 
také Vám, čtenářům, kteří 
nemáte možnost sledovat 
Regionální videomagazíny 
v televizi. Reportáže zařazu-
jeme s týdenním zpožděním, 
po odvysílání v infokanále. 
Druhá novinka se týká anon-
ce na vysílané a připravo-
vané videomagazíny, které 
jsou obohaceny o obrazo-
vý střih chystané reportáže. 
Změnu jste mohli zazname-
nat ve schématu celého 
úvodního zpravodajství, kte-
rý obsahuje nově Kalendári-
um ke 140. výročí povýšení 
Židlochovic na město a rub-
riku Zachyceno objektivem. 
Tímto bych ráda oslovila 
Vás, vášnivé fotoamatéry 
o zasílání tematických foto-
grafi í z dění či přírodních krás 
našeho regionu, které ochot-
ně zveřejníme. Fotografi e 
můžete posílat na kontaktní 
e-mail betasoval@zidlocho-
vice.cz redaktorce Lence 
Betášové ve formátu 16:9. 

Pozorným divákům určitě 
neuniklo, že 16. a 17. led-
na došlo k jednodennímu 
výpadku ve vysílání, který byl 
způsoben závažnější poru-
chou modulátoru na kabe-
lovém rozvodu analogové-
ho vysílání, kterou musela 
přijet odstranit fi rma SELF ser-
vis, s.r.o., která je správcem 
kabelového rozvodu.  

V prosinci a  lednu jsme 
množství natočených kultur-
ních a společenských akcí 
nestihli zpracovat a odvy-
sílat, ale nemějte obavy, 
o předvánoční a vánoční 
akce samozřejmě nepřijdete, 
snažíme se je postupně zpra-
covávat a všechny budou 
poctivě odvysílány. Stačí jen 
sledovat naši nabídku v rub-
rice Úvodní zprávy.  Z výčtu 

Ve dnech 17. - 20. ledna se 
konal na Brněnském výstavišti 
veletrh cestovního ruchu Regi-
ontour. Tento veletrh klade důraz 
na regiony v celé střední Evropě, 
ale především se zde návštěvní-
ci mohou seznámit s novinkami 
o cestování v jednotlivých oblas-
tech České republiky.

Pod patronací Jihomoravské-

ho kraje vyslalo město Židlocho-
vice k prezentaci našeho regionu 
pracovníky informačního centra 
zásobené bohatou nabídkou 
propagačních materiálů, o které 
byl velký zájem. Příjemné zjištění 
bylo, že oblast Židlochovicka je 
v povědomí turistů i cyklistů velmi 
dobře ukotvena, čemuž dle ode-
zvy návštěvníků prezentačního 
stánku vydatně napomohlo zbu-
dování rozhledny Akátová věž 
Výhon a dalších staveb tohoto 
charakteru v blízkém okolí.

K rozvoji cestovního ruchu 

Židlochovicko se prezentuje na veletrhu cestovního 
ruchu

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

patří i stále narůstající nabídka 
produktů označených známkou 
místní kvality, proto velkou část 
výstavní plochy pavilonu P, kde 
veletrh probíhal, pokrylo široké 
spektrum drobných podnikatelů, 
pyšnících se tímto ohodnoce-
ním. 

Tato část byla velmi inspirativní 
právě vzhledem k připravované 
značce Regionální produkt Pod-
brněnsko a rovněž ke konání far-
mářských trhů v Židlochovicích.

Regiontour 2013 - Tomáš Šenkyřík, Milena Moudrá| foto: Lenka Betášová
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Okénko infokanálu ...

videoreportáží se tak můžete 
těšit třeba na vánoční besíd-
ky z okolních obcí, divadel-
ní představení ochotníků 
ze Židlochovic, Štěpánský 
badminton, historii betlémů 
v Hrušovanech a v Židlo-
chovicích nebo Tříkrálovou 
sbírku, či minuty z Region-
tour 2013. Do Zpravodajství 
Židlochovice byl zařazen 
od druhé poloviny ledna 
nový, 10ti dílný seriál „Město 
objektivem času“ s dobo-
vými materiály o historii Žid-
lochovic. Zdrojem informací 
v tomto seriálu je vlastivědný 
archiv města Židlochovic. 
Tímto Vás chceme postup-
ně seznamovat s historií, 
která je uložena v městském 
vlastivědném archivu v Žid-
lochovicích.

Hodně energie nám v sou-
časné chvíli berou úkoly, kte-
ré jsou spojeny s přípravami 
akcí ke 140. výročí povýšení 
Židlochovic na město a při-
pravovanými Žerotínskými 
farmářskými trhy, na kte-
ré si Vás dovoluji také jako 
spoluorganizátorka srdeč-
ně pozvat. Již první termín 
je stanoven na 27. 4. 2013 
a bude spojen s nabídkou 
jarních přísad, bylinných 
čajů, koření, mléčných 
výrobků a sýrů přímo od far-
mářů, ve které nebude chy-
bět široký sortiment regionál-
ních potravin z řad uzenářů, 
rybářů a pekařů z blízkého 
okolí i mimo náš region. Tím-
to Vás srdečně zvu v uve-
deném termínu k dobrému 
nákupu k nám, do centra 
města, přímo na židlocho-
vické náměstí Míru. A máte-li 
přátele v okolí, neváhejte 
a pozvěte je také. Každo-
pádně můžete spojit příjem-
né s užitečným, když celou 
akci pojmete také jako spo-
lečenskou událost.

Ale zpět k vysílání. Jsme si 
stále vědomi, že redakce RZ 
má před sebou ještě spous-
tu úkolů, na kterých stále 
intenzivně pracujeme. Pro 
připravované novinky si však 
ponechám prostor do další-
ho okénka.

Hezký zbytek zimy a v něk-
terém z dalších čísel Zpravo-
daje opět nashledanou…

Lenka Betášová
redaktorka

V lednu 2013 oslavil význam-
né životní jubileum dlouholetý 
vedoucí redaktor židlochovic-
kého zpravodaje a jeden z jeho 
zakladatelů Mgr. Karel Vavřík. 
Uspořádal malou oslavu, kam 
jsme mu přišli popřát s před-
sedkyní Sboru pro občanské 
záležitosti paní Karin Rejžkovou. 
Zúčastnili se také zastupitelé měs-
ta pan Jan Šotnar a MUDr. Peter 
Wendsche. Poděkovali jsme mu 
za téměř celoživotní práci pro 
naše město.

Mgr. Karel Vavřík je od roku 
1971 občanem města Židlocho-
vice. Jako učitel se hned zapoju-
je do veřejného života zejména 
v oblasti kultury. Po pěti letech 
působení v Židlochovicích zaklá-
dá s paní Zdeňkou Remundovou 
Židlochovický zpravodaj. Jeho 
aktivita se rozvinula po roce 
1989. Spoluzakládá Občanské 
fórum ve městě, následně se 
stává okresním školním inspekto-
rem, a po několika letech je jme-
nován zástupcem ředitele regio-
nálního inspektorátu České školní 
inspekce v Brně. Usilovně pracu-
je na opětovném návratu Gym-
názia do našeho města. Tento cíl 
se mu zdařil a patří určitě k nej-

Životní jubileum

Vlastimil Helma
starosta města

významnějším novodobým poči-
nům pro Židlochovice. Málokdo 
dnes už ví, že celých 50 let byl 
aktivním členem Pěveckého 
sboru moravských učitelů, s nímž 
sjezdil celou Evropu a zabloudil 
i do Japonska.

V posledním desetiletí je zce-
la neodmyslitelně spjat se svým 
„dítětem“ tedy Židlochovickým 
zpravodajem a téměř s neutu-
chajícím úsilím připomíná his-
torii i současnost našeho měs-
ta. Je autorem mnoha výstav 
a přednášek o historii města. 
Připravil publikaci Židlochovi-
ce na starých pohlednicích 
a Židlochovický kostel Povýšení 

sv. Kříže, ve kterých seznamuje 
veřejnost s dosud málo známý-
mi skutečnostmi z historie města. 
V roce 2008 mu bylo zastupitel-
stvem města uděleno ocenění 
„Významný občan města“. Aktiv-
ně dokumentuje činnost Klubu 
turistů, a je stále uprostřed dění 
ve městě. V současnosti pracu-
je na historické publikaci o Žid-
lochovicích s názvem „Ozvěny 
věků a dní“.

Za redakční radu Židlocho-
vického zpravodaje mu přeji 
do dalších let hodně zdraví neu-
tuchající elán a další úspěchy 
v jeho badatelské a publikační 
činnosti.

foto: Karin Rejžková

Jako jedna z prvních akcí 
v tomto roce se pod hlavičkou 

Pyžamový ples 2013

Martin Janíček
Divadelní odbor
TJ Sokol Židlochovice

T.J. Sokol Židlochovice předsta-
vil Pyžamový ples. Jeho organi-
zaci a zajištění si pod svá křídla 
vzali místní ochotníci, kteří tuto 
„recesistickou párty“ pořádají již 
třetím rokem jako ofi ciální akci 
Divadelního odboru. Plesu se 
zúčastnilo více jak stovka hostů, 

kteří se skvělě bavili. Kapela Hroši 
zahrála průřez českou i zahra-
niční popovou scénou, okoře-
něnou mnohými individuálními 
požadavky. Pro vytrvalce hrála 
kapela až do půl třetí, kdy byl 
také ofi ciální konec akce.

Všichni hosté i pořadatelé 
opět předvedli nespočet varia-
cí nočních úborů, přes vyzívavé, 
staromódní, tradiční, až nespou-
taně originální. 

Večer obohatila tombola, 
ve které se objevilo nad 170 cen. 
Tímto bych rád poděkoval všem 
co do tomboly přispěli věcný-
mi dary, a pomohli tak dokreslit 
báječný večer. Za pořadatele 
bych rád poděkoval všem, kteří 
pomohli s přípravou i průběhem 
plesu. 

Už teď spřádáme plány 
na čtvrtý ročník, který bychom 
rádi okořenili o některé novinky.

foto: Martin Janíček



Tříkrálová sbírka proběhla letos 
posedmé v sobotu 12. ledna 
2013. Počasí bylo poměrně pří-
jemné, svítilo sluníčko a i tep-
loty během dne byly příznivé. 
Ke koledování se bohužel přihlá-
silo méně dětí než v předcho-
zích ročnících, proto jsme museli 
ze skupinek Tří Králů udělat Krále 
dva s doprovodem.  Rodiče dětí 
mají strach v době chřipkových 
epidemií, aby se děti nenastydly, 
proto chodí dětí méně. Vzhle-
dem k tomu, že se naše město 
stále rozrůstá a domy přibývají, 
je nutné vyslat do ulic minimálně 
jedenáct koledujících skupinek, 
letos jsme zvládli sestavit skupi-
nek deset, proto jsme bohužel 
některé domy nestihli navští-
vit. Většina koledníků byla až 
na výjimky vlídně přijata a kromě 

penízků do pokladničky dostaly 
děti něco dobrého do košíčku...

V letošní sbírce jsme v našem 
městě vykoledovali celkem 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2013

Mgr. Daniela Tichá
www.trikralovasbirka.cz

58.873 Kč (vloni 56.873 Kč). Šede-
sát pět procent výtěžku sbírky 
zůstává v regionu, kde byly pení-
ze vybrány, patnáct procent jde 

na projekty diecézních Charit, 
deset procent na humanitární 
pomoc, pět procent na projekty 
Charity ČR a pět procent na režii 
sbírky – podrobnější využití peněz 
na uvedených webových strán-
kách. 

Ráda bych všem zúčastněným 
i darujícím upřímně poděkovala. 
Děkuji Základní škole v Židlocho-
vicích, která má největší podíl 
na zdařilém výsledku, třídním 
učitelům, kteří hledali kolední-
ky, dohlédli na výrobu korun, 
a pod. Dále Mgr. Pavlíně Srnco-
vé za pomoc s organizováním 
koledníků a zajištění technické-
ho zázemí ve škole, Skautskému 
oddílu v Židlochovicích v čele 
s Ondřejem Novákem, a také 
manželům Drahonským, kteří 
pomáhají se sbírkou pravidelně 
již několik let.

Děkujeme za příspěvky a vlíd-
né přijetí našich koledníků.

Je to již pět roků, kdy nás 
21. 2. 2008 opustila paní Lidmila 
Šotnarová. Pracovala na Měst-
ském úřadu v Židlochovicích 
jako matrikářka. Byla známa 
vstřícností, i ochotou každému 
poradit a pomoci.

Na tuto milou, skromnou a obě-
tavou ženu vzpomínají členky 
SPOZ, divadelníci, cvičenky Soko-
la, ženy, které pletou pro charitu 
i občané města.

S nápadem plést pro potřebné 
přišla na podzim roku 2006. Prv-
ním rokem se pletla přízová obi-
nadla pro malomocné, upletlo 

se jich 352 kusů. Dále se sbíraly 
dioptrické brýle. Obinadla i diop-
trické brýle odvezla do Oblastní 
charity v Uherském Hradišti. 

V dalších letech – podle potře-
by charity – se pletení rozšířilo. 
Pletly se nátepničky, ponožky, 
čepice, svetry, šály pro malé 
děti. Nátepničky posílala chari-
ta českým menšinám do Baná-
tu v Rumunsku. Dětské věci byly 
odeslány českým menšinám 
žijícím na Ukrajině – Mukačevo, 
Vinogradovo, Beregovo, Užho-
rodu i na dětský tábor do Bělo-
ruska.

V srpnu 2009 jsme daly plete-
né věci studentům z družebního 
města Svaljava, kteří byli na náv-
štěvě v Židlochovicích. Ti je 
zaslali potřebným. Předané věci 

Vzpomínka na paní Lidmilu Šotnarovou

Marie Štyglicová
Židlochovické pletařky

vážily 17,70 kg. Pro nedonošené 
děti v brněnských porodnicích 
– na Obilném trhu, Milosrdných 
bratří a porodnici v Bohunicích 
jsme pletly čepičky, papučky, 
rukavičky a přikrývky do inkubá-
torů. 

Starším dětem, které již opus-
tily dětský domov, pravidelně 
posíláme ponožky a rukavice, 
do Domu na půl cesty u Velkého 
Dvora nedaleko Pohořelic. 

Přízová obinadla pro malo-
mocné putují z Oblastní charity 
v Uherském Hradišti do Ugandy, 
do Středoafrické republiky, do 
města Bangui, do indické Kalka-
ty k misionářkám Matky Terezy. 

Do pletení pro charitu se 
v letech 2006 – 2012 zapojilo 36 
žen. Patří jim velký obdiv a úcta. 

Upletly: 1362 obinadel, 89 
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deček do inkubátorů, 330 nátep-
niček, 149 čepiček, 227 ponožek 
103 rukaviček, 363 čepic pro 
děti, 213 papuček, 20 svetrů, 33 
celých souprav a 34 šál.

Odesláno bylo také 235 diop-
trických brýlí, které ochotně pře-
měřila paní A. Juránková.

Poděkování patří paní B. Dobýš-
kové, sl. M. Zoubkové, panu B. 
Čupovi za fi nanční pomoc, kte-
rou nám poskytují po dobu pěti 
let. Děkujeme také židlochovic-
kým ženám, které darovaly zbyt-
ky příze a vlny. 

Vstříc nám vychází MěÚ Židlo-
chovice, který zajistil místnost pro 
scházení, přispívá na zakoupení 
vlny a příze, pomáhá při odesílá-
ní hotových výrobků. 

Děkujeme vám.
Židlochovické pletařky a hosté | foto: Lenka Betášová

Pletené výrobky | foto: Lenka Betášová

Tři králové 2013 | foto: Daniela Tichá
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dokončení

V lednu 1781 odmítli ve dva-
ceti nosislavských domech 
při návštěvě kněze líbat kříž. 
A v květnu 1781 předložili na žid-
lochovickém zámku Václav 
Samson a Matyáš Gold jménem 
nosislavských evangelíků rozsáh-
lou a biblickými citáty protknu-
tou žádost „...aby to víry naše 
vyznání přijíti mohlo...“, resp. list, 
ve kterém se Jeho Císařské Jas-
nosti a Královské Milosti pokoušejí 
vyložit, že nejsou „nějací bludní a 
bez pravdy Boží lidé“, nýbrž že 
jejich je „gruntovní úhel kámen 
sám Ježíš Kristus“.

Za svou troufalost byli potrestá-
ni tentokrát přísněji – čtyřtýdenní 
prací v okovech na panském. 
Dvoutýdenní pracovní povin-
nost byla pak uložena dalším 
více než dvaceti nosislavským 
evangelíkům, kteří se vydali jako 
již opakovaně na konci květ-

na na evangelické bohoslužby 
do hornouherské Reci. Podle 
císařského rozhodnutí měla být 
petice Nosislavanům vráce-
na roztržená a s komentářem, 
že panovník jakoukoli „nábožen-
skou svobodu“ zavést nemíní.

Jenže císař i jeho osvícenější 
spolupracovníci už tušili, že situ-
ace brzy překročí únosnou mez. 
V září 1781 do Vídně dorazil 
z Olešnice tajný evangelík Řehoř 
Jakubec s další žádostí o ná-
boženskou svobodu. A tak se 
císař spíš než moderně otevřený 
náboženské svobodě rozhodl 
dostat konečně tento nevyzpy-
tatelný kacířský živel pod kont-
rolu. Navíc mu bylo jasné, že by 
se evangelíci, o jejichž existenci 
na základě posledních šetře-
ní i náboženských peticí věděl, 
mohli snadno stát pátou kolo-
nou, která by neváhala spolu-
pracovat s ruským vojskem v pří-
padě jeho útoku na Vídeň.

V říjnu 1781 byly tedy vydány 
tzv. toleranční patenty, podle 
kterých mohlo tedy obyvatelstvo 
odstoupit od římskokatolické 
církve a zvolit si mezi církví augs-

Vlastivědný klub
Evangelíci v Nosislavi a v Židlochovicích

burské či helvetské konfese (pří-
padně nesjednocenými Řeky). 
Tato možnost ovšem netrvala 
déle než dva roky a postupně 
byla dalšími dvorskými nařízení-
mi upravována. Sto rodin jedné 
nekatolické konfese či pět set 
nekatolických obyvatel mohlo 
povolat evangelického pastora 
(nikoli faráře), učitele a postavit 
si vlastní modlitebnu (pochopi-
telně bez zvonů, věží a se dveř-
mi do humen) či školu. Vzniklý 
sbor své správce a učitele musel 
sám platit, přičemž však jednot-
liví jeho členové nebyli zbave-
ni povinnosti štoly příslušnému 
římskokatolickému duchovnímu 
za matrikářské úkony. Byl-li otec 
rodiny římský katolík a matka 
členkou některé z povolených 
konfesí, zůstaly děti nábožen-
ství otcova. Teprve v dospělosti 
mohli zájemci o změnu konfese 
podstoupit šestinedělní (často 
ovšem i několikaměsíční) cvičení 
v římskokatolickém náboženství 
a po jeho zdárném absolvování 
přestoupit. Celkový počet přihlá-
šených evangelíků v Čechách 
a na Moravě dosáhl asi 80 tisíc.

Nosislavským reformovaným 
byl sbor předběžně povolen už 
v prosinci 1781. Je tedy jedním 
z pěti nejstarších na území Čes-
ké republiky. V květnu 1782 se 
v Židlochovicích v panské kan-
celáři konaly slavnostní přihlášky. 
Před krajskou komisi složenou ze 
státních úředníků a duchovních 
římskokatolické církve museli 
postupně předstupovat jednot-
livci a odpovědět na pět otá-
zek: 1. Jak se jmenujete, jakého 
obchodu a jak starý? 2. Jaké jste 
víry? 3. Víte–li, jaká je to víra? 4. 
pochybujete–li ve víře katolické? 
5. Chcete–li být katolíkem?

Komise zřejmě počítala s tím, 
že se jí nepodaří obyvatele 
z Nosislavi, Nikolčic, Přibic, Žab-
čic, Vojkovic, Blučiny, Přísnotic, 
Iváně, Měnína, Uherčic, kteří se 
před ní v první květnové deká-
dě dostavovali, přesvědčit. 
Zároveň však ani zde nejednala 
přesně podle pravidel tolerance 
a přihlášky pouze mechanic-
ky nepřijímala. V protokolu jsou 
poznámky naznačující, že se 
zvláště mladší zájemce o kon-

Ondřej Macek
evangelický farář

1833
Od tohoto roku byly pořádány 
Cecilské slavnosti. Za vedení 
rektora Pavla Schuderly byly 
v prvém roce provozovány 
skladby Haydnovy, Mozartovy, 
Berliozovy, Donizzetiho, Belliniho, 
Weberovy a jiných skladatelů. 
Při těchto koncertech účinkoval 
místní pěvecký sbor za dopro-
vodu orchestru, ve kterém hráli 
hlavně učitelé židlochovického 
panství.  

1923
5. února 1923 se konal v Židlo-
chovicích župní slet Orla a při 
této příležitosti byla založena 
jednota Orla také v našem 
městě. Cvičební místnost měl 
Orel v prvním poschodí ve mlý-
ně nad kanceláří. V  roce 1924 
měl Orel v Židlochovicích pouze 
32 členů. Největší činnost Orel 
vyvíjel v ochotnickém divadle, 
když nastudoval a předvedl 36 
divadelních her. Činnost Orla 
byla zastavena v roce 1941.

1943
V polovině druhé světové války 
museli všichni lidé – muži i ženy 
– pomáhat německému zbroj-
nímu průmyslu. Tak bylo 20. led-
na 1943 v Židlochovicích hláše-
no, že je s okamžitou platností 
zavedena všeobecná pracovní 
povinnost pro muže od 16 do 60 
let. A již 22. ledna 1943 se kona-
ly v Národním domě odvody 
mužů ročníků 1918, 1919 a 1920. 
Ti, kteří byli uznáni schopnými, 
byli pracovním úřadem poslá-
ni do průmyslových středisek 
v Německu.

1943
9. února 1943 přišel do Židlocho-
vic příkaz Okresního úřadu v Brně 
ke sběru mědi a slitin mědi. Jed-
nalo se o střechy, římsy, okapo-
vé žlaby, dešťové odpadní rou-
ry, bleskosvody, dráty – pokud 
to vše nebylo pod omítkou. 
Sbírka ve prospěch německé-
ho válečného průmyslu vynesla 
v našem městě pouze 11,2 kg 
mědi, 8 kg mosazi, 21 kg olova, 
2 kg bronzu a 0,06 kg cínu. Mezi 
odevzdanými věcmi byl např. 
olověný dvoukilový kalamář 
a také zvonek z místní školy. 

Trojka v dějinách Židlochovic - 2. část

Mgr. Karel Vavřík 1963
9. února 1963 byly slavnostně 
předány židlochovické veřej-
nosti první jesle ve městě vybu-
dované nákladem 370 000 Kč 
v budově bývalé kaplanky ved-
le kostela. Tyto jesle byly vybudo-
vány pro kapacitu 25 dětí. Měly 
moderně vybavenou kuchyň-
ku, izolační místnost, šatny, her-
nu, prádelnu a mnoho dalších 
prostor. Budova, z níž byly jesle 
adaptovány, je bývalým špitá-
lem a bytem kaplana. Obě tyto 
části tvořily jednu budovu, která 
byla postavena roku 1835 pro 
školu a sloužila k tomuto účelu 
až do r. 1864. Pod pojmem špi-
tál rozumíme dnes sociální zaří-
zení – ústav pro chudé a staré 
lidi. Nebyla to tedy nemocnice. 
V Židlochovicích založil špitál 
Vilém z Pernštejna roku 1515. 
Bedřich z Žerotína ve své závěti 
z roku 1598 stanovil, aby každý 
majitel židlochovického panství 
na špitál přispíval kromě stravy 
ještě 100 zlatých. Žerotínský špi-
tál stál původně u vody v teh-
dejší Špitální ulici číslo 17. V roce 
1755 byl už ale špitál v budo-
vě u kostela čís. 182. Budovu 
starého špitálu ve Špitální ulici 

(dnes Žerotínovo nábřeží) pro-
dala vrchnost na bydlení. Špi-
tál byl vlastně chudobinec pro 
šest osob neschopných práce, 
chudých a opuštěných. Bývaly 
to většinou ženy. Protože školní 
místnosti pro stále se zvětšující 
počet dětí nestačily, věnoval 
arcivévoda Albrecht na žádost 
židlochovické obce r. 1864 tuto 
špitální budovu obci na školu. 
Špitál přesídlil do staré školní 
budovy z  r. 1825 a současně byl 
i přemístěn byt pro kaplana. Při 
této změně špitálu na školu se 
vyměnila i domovní čísla. 

1963
U mostu přes Svratku byl posta-
ven nový elektrický transformá-
tor, jenž měl zásobovat elektric-
kým proudem polikliniku a nové 
bytové jednotky na náměs-
tí. Betonování se provádělo 
za mrazů a tak špatný základ 
neudržel konstrukci a transfor-
mátor se zřítil do vody. Musel 
být znovu postaven a pečlivě 
zajištěn.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

>>
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verzi a ženy pokoušela přemlu-
vit, aby zůstali římskými katolíky. 
Komise také se samozřejmostí 
rozdělovala rodiny, např. vrace-
la děti ženy evangeličky, zůstal–li 
otec rodiny římským katolíkem 
či byl–li v době přihlášek mrtvý 
a děti nedospělé. Na druhou 
stranu přihlašující se evangelíci 
se zřejmě nehodlali ani náhodou 
pouštět do diskuse s komisaři 
a svou „novou“ víru nějak obsáh-
le zdůvodňovat. To však nevylu-
čuje, že ve svých výpovědích 
byli někteří velmi důrazní. Čtyři-
advacetiletý Dobiáš Sedlo na 
otázku: „Chceš bejt katolíkem?“ 
odpověděl: „Do smrti nechci.“ 
Antonín Hlaváček na stejnou 
otázku zase řekl: „Nechcu, rači 
poslední kapku krvi vyleju.“, šest-
náctiletý Antonín Loskot: „Nech-
cu! Jakej tata a mama, takovej 
já budu.“ a Alžběta Havlíčková: 
„Nebudu, rači krk bych dala.“ 
Zřejmé také je, že se evangelíci 
mezi sebou v obcích i rodinách 
domluvili na přesných odpově-
dích, po jejichž vyslovení pak již 
mlčeli či odkazovali na to, že „až 
budeme mět učitele, tak bude-
me vědět“. Např. o své víře říkali, 
že je „Kristova apoštolská dle hel-
vetského vyznání“. Jako základ-
ní námitku proti římskokatolické 
víře uváděli, že „se pod obojím 
způsobem má požívat“. Obje-
vily se ovšem také námitky proti 
reálné přítomnosti Kristově v ele-
mentech Večeře Páně („pod 
chlebem a vínem není tělo a 
krev Kristova“), ale také další: 
„pochybuji strativa svěcenej 
vody, soli a mši svatej“, „nevěřím 
rytiny a obrazy“, „nechcu pro 
svatý“, „pochybuji strativa pou-
ti“, „strativa procesí“, „strativa 
škapulířů“, „strativa oběti“ ad. 
Část obyvatel Židlochovic 

vždy docházela či dojížděla 
na evangelické bohoslužby do 
Nosislavi a děje se tak dodnes. 
Z evangelické minulosti Židlocho-
vicka by šlo zmínit mnohé, např. 
to jak římskokatoličtí duchovní 
spolu s reformovaným pastorem 
Michaelem Blažkem neúspěšně 
přemlouvali na břehu Švarcavy 
tzv. toleranční sektáře, kteří byli 
přes Židlochovice z Pardubicka 
a Chrudimska transmigrováni 
do Sedmihradska; nebo to, že se 
evangelíci scházeli k bohosluž-
bám ve 20. a 30. letech v budo-
vě hospodářské školy (dnešní 
gymnasium) a že tehdejší proka-
tolický tisk kritizoval vedení školy, 
že to dopustilo...

Poznámku věnuji jen jed-
né smutně usměvné okrajové 
záležitosti: V sedmdesátých 
letech 19. století se rozhodli evan-
gelíci vyměnit svou starou nevy-
hovující toleranční modlitebnu 
za pořádný kostel. Stavbu kos-
telů s věžemi umožnil tzv. Císař-
ský patent z roku 1861. Projekt 

vypracoval v té době uznávaný 
reprezentant neogotiky František 
Schmoranz z Chrudimi. Samotná 
stavba byla svěřena židlochovic-
kému staviteli Karlu Reimovi, kte-
rý ovšem dílo neprovedl kvalitně 
a záhy po dokončení „pro jisto-
tu“ zmizel v Americe. Dodnes to 
připomíná neustále vinou špat-
ných základů praskající klenba 
kostela.

17. prosince 1918 se stal 
nosislavský evangelický sbor sou-
částí Českobratrské církve evan-
gelické, která sdružila české a 
moravské reformované i luter-
ské sbory a zároveň se přihlásila 
k české reformaci.

Sbor přestál obě totality 20. 
století. 6. července 1942 zemřel 
v koncentračním táboře Maut-
hausen varhaník sboru Jaroslav 
Vedra. Komunistická diktatura 
sbor a jeho kazatele pak ohrožo-
vala existenčně, přičemž se jí 
zejména příčila rozvinutá prá-
ce s mládeží. V listopadu roku 
1989 vzniklo na evangelické faře 
Občanské fórum.

V současné době je evange-
lický sbor v Nosislavi živým spole-
čenstvím s rozsáhlou diasporou 
(mj. dvě kazatelské stanice – Při-
bice a Přísnotice). Má přibližně 
pět set členů. Jsou v něm zastou-
peny a aktivně činné všechny 

generační skupiny. Kromě neděl-
ních dopoledních bohoslužeb 
a odpoledních nešpor, svateb, 
křtů a pohřbů se ve sboru konají 
biblické hodiny pro dospělé, bib-
lické hodiny pro děti, schází se 
mládež, třicátníci, střední gene-
race, starší generace, konfi rman-
di, pěvecký sbor, kapela, učitelé 
nedělní školy ad. Sbor pořádá 
koncerty, přednášky, divadel-
ní představení, jazykové kurzy 
i vzdělávací pobyty a zájezdy. 
Od roku 2005 při něm funguje 
Mateřské centrum Nosislávek, 
které nabízí pestrou škálu pravi-
delných i nepravidelných činnos-
tí a aktivit pro rodiče a předškolní 
děti. V současné době pak např. 
ve spolupráci a za podpory mik-
roregionu Židlochovice nosislav-
ský evangelický sbor a brněnská 
Diakonie Českobratrské evange-
lické církve chystají vybudování 
malého Chráněného bydlení 
pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením.

Náboženské vády snad koneč-
ně skončily a s místní římskoka-
tolickou farností, spravovanou 
židlochovickým R. D. Pawlem 
Cebulou evangelický sbor koná 
nejméně jednou do roka společ-
né bohoslužby a občas se potká 
i mládež obou křesťanských 
denominací.

Evangelický kostel v Nosislavi | foto: převzato z internetu

>>
Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy 
JAMES – Padesát odstínů šedi
RILEY – Tajemství černé orchi-
deje
STEEL – Hotel Vendome 

Romány českých autorů
OBERMANNOVÁ – Panopti-
kum české
JAZAIROVÁ – Podél cest
VIEWEGH – Mráz přichází 
z Hradu

Romány světových autorů
LAURANCE – Společenský 
agent Jiří Mucha

Historické romány
ŠULC – Zrádci
GABALDON – Bubny podzimu
PENMAN – Ďáblovo plémě II. 

Detektivní romány
THEORIN – Zkamenělá krev
COOK – Pojistka smrti

Válečné romány
KESSLER – Závod tanků

Dobrodružné romány
CHRISTOPHER –Údolí Templá-
řů
LYNDON – Cesta sněžných 
ptáků

Fantasy a sci-fi  romány
KING – Dallas 63

Životopisy
ŠEDIVÝ – Mé putování zmate-
ným stoletím
ALDA – Nikdy si nedávejte 
vycpat svého psa

Cizojazyčná literatura
GRISHAM – The Broker
SCOTT – The Nine Dragons
KONSALIK - Promenaden-
deck

Regionální literatura
LUKL, SVOBODA, MACEK – I 
zůstávali v učení apoštolském

Naučná literatura
DVOŘÁKOVÁ – Originální 
věnce a přírodní dekorace
CRILLY – Matematika

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
KAHOUN – Knížkový pejsek

Dívčí romány
LANCZOVÁ – Létem políbená 

Naučná literatura
CHANCELLOR – Obrazový 
atlas zvířat pro nejmenší
LOUKOTA – Veselá matema-
tika 

Eva Procházková
knihovnice



9Různéwww.zidlochovice.cz

Nový způsob informování občanů našeho města e-mailem

Město Židlochovice připravilo 
pro občany nový způsob infor-
mování pomocí e-mailu. Občan 
se musí pouze zaregistrovat 
do databáze zájemců. 

Občané města Židlochovic mají 
také možnost přihlásit se k bez-
platnému zasílání informací 
o hrozících mimořádných udá-
lostech a krizových situacích for-
mou SMS zpráv.

Zájemci o registraci se mohou 
přihlásit:

na Regionálním turistickém 
informačním centru, Masary-
kova 100, nebo
prostřednictvím webových 
stránek města Židlochovic

Přihlášení k odběru informaci je 
zcela dobrovolnou záležitostí 
každého občana. Ze systému se 
můžete kdykoliv odhlásit. Služba 
je bezplatná.

–

–

Martina Křížová
Městské kulturní středisko Služba nabízí čtyři základní kategorie zpráv:

kategorie obsah služby

krizové informace zde občasné 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: Jan Novák
adresa: Masarykova
službu zasílat na e-mail: jan .novak@zidlochovice .cz
krizové řízení zasílat na tel.: 723 456 789
kategorie: ANO NE

krizové informace x
informace z radnice x
kultura a sport x
pozvánky x

VZOROVÁ PŘIHLÁŠKA
Kontaktní údaje pro zasílání zpráv z města Židlochovice občanům.

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.
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Veteráni „kategorie nejstar-
ších“ (judisté od 30 let věku) 
mají v oddílu také své zastoupe-
ní. Není jich mnoho, přesto i oni 
reprezentují oddíl, potažmo měs-
to Židlochovice a tím i Českou 
republiku v zahraničí. V tomto 
roce se zúčastnili 3 kol Středo-
evropského poháru a přivezli 
si z nich 1 stříbrnou a 2 bronzo-
vé medaile - turnaje se konaly 
v Budapešti, Povážské Bystri-
ci a v Praze. Vrcholem sezóny 
bylo 4th Grand Masters World 
Judo Championships, kterého 
se zúčastnilo celkem 759 judis-
tů (684 mužů a 75 žen). Česká 
reprezentace odjela na mistrov-
ství světa nakonec v počtu 13 
mužů a 2 žen. Z našeho oddílu 
se turnaje zúčastnil Karel Vitu-
la, který skončil na místě 8. a 
Markéta Markelová  na místě 5. 
V roce 2013 bude program sou-
těží podobný, mimo uvedené se 
veteráni chystají na Mistrovství 
Evropy v Paříži a Mistrovství světa 
v Abú Dhabí.

Spolupráce, nezbytnost bez 
níž by se oddíl neobešel, probí-
há na několika úrovních. Mezi 

Činnost oddílu JUDO OREL Židlochovice v roce 2012

Ing. Karel Vitula
Orel jednota Židlochovice

prioritní patří spolupráce s rodiči 
a zákonnými zástupci dětí. Díky 
ní je možné nejen pracovat spo-
lečně na rozvoji talentu jejich 
ratolestí, ale zajistit i účast dětí 
na turnajích. Rodiče i prarodi-
če se zapojují do aktivit oddílu 
organizačně a i fi nančně. Mimo 
rodiče spolupracuje vedení 
oddílu s Jednotou Orel v Židlo-
chovicích, pod kterou spadá 
a díky ní mají judisté prostory 
ke cvičení a fi nanční podporu. 
V rámci sebevzdělávání probí-
hají po vzájemné dohodě mezi 
trenéry výměnné tréninky, spo-
lečná soustředění a semináře. 
V případě, kdy chybí některá 
váhová kategorie při týmových 
soutěžích, si oddíly vychází vstříc 
a povolí hostování svého svěřen-
ce. Stalo se tak například v pří-
padě Pavla Svačiny, který hos-
toval v Judoklub Olomouc (2. 
místo na MČR družstev - 1. liga 
dorostu). Samotné vedení oddílu 
se školí na seminářích pro trené-
ry určených - Seminář na pro-
dloužení trenérských kvalifi kací 
v Teplicích, Seminář zkušebních 
komisařů v Praze.

Mimo turnajů a víkendových 
tréninků pořádá Judo Orel Židlo-
chovice i semináře pro veřejnost. 
Za zmínku stojí velmi zdařilý Semi-
nář sebeobrany nejen pro muže, 
který proběhl v únoru tohoto 

roku. Mezi přibližně padesáti 
zúčastněnými byli příznivci bojo-
vých umění, ale i v této oblasti 
nezasvěcení nováčci. Seminář 
byl veden zkušenými lektory a na 
své si přišli muži i ženy.

Jako každoročně se členové 
zapojují do akce Ukliďme svět, 
která je pořádaná Jednotou Orel 
Židlochovice a probíhá v jarních 
měsících. Jedná se o kampaň na 
mezinárodní úrovni zaměřenou 
na úklid okolí, ve kterém člověk 
žije a působí. Společnost je tím-
to způsobem úzce konfrontová-
na s životním prostředím, které ji 
obklopuje. Cílem je zapojení širo-
ké veřejnosti do projektu a tím ji 
motivovat k hledání možností, 
jak udělat svět „hezčí“. 

Závěr školního roku patří tra-
dičnímu společnému posezení 
u táborového ohně, které se 
neobejde bez rekapitulace akcí 
uskutečněných během školního 
roku, dialogů s rodiči a příbuzný-
mi dětí a v neposlední řadě opé-
kání špekáčků.
Členové oddílu nezahálí ani 

o prázdninách. V měsíci srpnu je 
pro mladé judisty organizováno 
soustředění, které opět proběh-
lo ve velmi příjemném prostředí 
koupaliště ve Větřní u Českého 
Krumlova. I to letošní bylo ve zna-
mení tréninků – fyzických i tech-
nických, páskování, ale i díky 

příjemnému slunečnému počasí, 
koupání, volejbalu, ping pongu 
a dalším sportovním i relaxačním 
aktivitám. 

Z výčtu výše uvedeného vyplý-
vá, že činnost oddílu je rozsáhlá 
a rozmanitá. Snahou těch, kteří 
se podílejí na hladkém fungová-
ní oddílu je, aby čas, který mladí 
judisté tráví nejen na tatami, ale 
i mimo ni, byl ve znamení soli-
darity a přátelství. Judisté jsou 
vedeni ke vzájemné spoluprá-
ci bez věkových bariér, k úctě 
a k dodržování etických zásad 
juda. Díky účasti na mezinárod-
ních soutěžích, se mohou judisté 
setkat s dětmi jiné pleti, což je pro 
mnohé nová zkušenost, nemluvě 
o jazykových odlišnostech (ang-
ličtina, němčina..).

A plány do budoucna? Je 
jich mnoho, avšak ten hlavní je 
vydržet. Dnešní doba volnoča-
sovým aktivitám nenahrává, ti 
jenž je provozují, jsou mnohdy 
časově i fi nančně vytíženi. Přes-
to je mnoho těch, kteří si najdou 
prostor a čas k tomu, aby předali 
mladým své zkušenosti a ukázali 
nové možnosti seberealizace.

Závěrem je zapotřebí poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podílí na chodu oddílu, 
a není jich naštěstí málo.

Oddílový přebor v orlovně v Židlochovicích - květen 2012 

>> dokončení

inzerce

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
- ústředí a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
- cenovou nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

Řádková inzerce:
Prodám pozemek v bývalém cukrovaru vedle zámeckého par-
ku v Židlochovicích. 775 674 411

Starosta města Židlochovic
vyhlašuje výběrové řízení na místo:

TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi zašlete  
nebo předejte na podatelnu MěÚ Židlochovice

do 28. února 2013 do 12:00 hodin.

Informace naleznete na:
úřední desce MěÚ
internetových stránkách města www.zidlochovice.cz

–
–
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1. 2., 9:30 a 13:00 | 4. BOWLINGOVÝ TURNAJ
Můžete se přihlásit jako jednotlivci, nebo jako 
tým 2-5 členů. Tým musí mít svůj název. Ceny 
čekají jak na nejlepší tým, tak na nejlepší hrá-
če. Přijďte si zasportovat a protáhnout se.
V 9:30 hodin kategorie 6.-9. třída a ve 13:00 
hodin kategorie 1.-5. třída.
vstupné: 50 Kč/dítě,

nutná přihláška do 30. 1.
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

3. 2. | TRADIČNÍ TURNAJ JUDA
Zúčastní se mladí judisté ve věku od 4 do 16 
let. Svou účast potvrdily nejen oddíly z naše-
ho okolí, ale i Brna, Lutína a Olomouce.
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

4. 2., 18:00 | VÝSTAVA DĚTSKÉ TVORBY
Součástí vernisáže bude pestrý hudební 
program, ve kterém vystoupí žáci hudební-
ho oboru ZUŠ Židlochovice. Výstava potrvá 
do 28. 2., bude přístupná v půjčovní době 
městské knihovny.
místo: knihovna Židlochovice
pořádá: ZUŠ Židlochovice

www.zuszidlochovice.cz

5. 2. 13:00 – 17:00 | ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
místo: ZŠ na Komenského ul.
pořádá: ZŠ Židlochovice

www.zszidlochovice.cz

5. 2. a 7. 2., 10:00 | NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ 
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
místo: knihovna Židlochovice
pořádá: MŠ Židlochovice

9. 2., 10:30 | ŠKOLENÍ DEGUSTÁTORŮ
vstupné: 20 Kč
místo: Brno, Křenová 67/224
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlo-

chovice a Brno-venkov

10. 2., 16:00| BESEDA SE ZAJIMAVOSTMI 
Z HISTORIE ŽIDLOCHOVIC
Ke 140. výročí povýšení Židlochovic na měs-
to. Hovoří Karel Vavřík.
vstupné: volné
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

15. 2., 20:00 | PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVIC
K tanci a poslechu hraje taneční orchert 
Stop Time Band.
vstupné: 190 Kč,

předprodej na infocentru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Město Židlochovice

16. 2., 13:00 | TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)
Hrají se čtyři kola po 45 minutách s výměnou 
protihráčů. Účast je nutné nahlásit do 15. 2.
startovné: 100 Kč

(zahrnuje klobásku a pivko)
místo: pohostinství Milton

tel.: 606 720 539

Všeobecně se uvádí, že dvě významné 
jihomoravské řeky Svratka a Svitava se 
stékají ve městě Brně. Pravdou je, že jejich 
soutok je spíše jižně od metropole a to 
v místní části Přízřenice. Dá se k němu dostat 
snadno, když od konečné autobusové 
zastávky u přízřenického náměstí se dáte 
ulicí po červeně značené turistické cestě 
kolem starého mlýna a po půl kilometru 
dojdete na most přes  řeku Svratku. Z něho 
máte soutok přímo před sebou.

Prochází tudy červeně značená 
turistická cesta z Přízřenic do Židlochovic. 
Pro cykloturisty vede pak kolem soutoku 
cyklotrasa č. 5005 – Brněnské kolečko a hlavní 
republiková cyklomagistrála č. 1 Praha 
– Brno a začíná zde dálková cyklotrasa č. 4 
Brno – Vídeň a končí dálková cyklotrasa č. 5 
Jantarová stezka. Podrobnosti naleznete na 
turistické mapě KČT 1 : 50 000 č. 87 – Okolí 
Brna-Slavkovské bojiště a Ždánický les.

Předpokládám, že vám výlet s pohledem 
na soutok obou řek protékajících Brnem 
příliš neuspokojí a budete přemýšlet co 
s načatým odpolednem. Doporučuji vám 
navštívit brněnskou starou radnici. Byla 
po rekonstrukci opět od 17. prosince 2012 
přístupná. 

Těm, kteří ještě nenavštívili brněnské 
podzemí, doporučuji tuto zajímavou 
podzemní trasu s průvodcem absolvovat. 
Židlochovičtí turisté si prošli sklepy pod Brnem 
a kostnici pod sv. Jakubem ještě v době, 
kdy nebyla tato místa ofi ciálně přístupná.

Tip na výlet
Přízřenice 17. 2., 14:00 | VÝTVARNÁ DÍLNA KVĚTINKY 

Z ORGANZY
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

22. 2., 20:00 | 14. SPOLEČENSKÝ PLES GYM-
NÁZIA
Hrají Fantazie a Snails, cimbálová muzika 
Vonica z Krumvíře.
vstupné: 180 Kč, vstupenky lze koupit 

v budově gymnázia
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

www.gymnzidlo.cz

23. 2. | BAZÁREK
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko,

www.mcrobatko.cz

23. 2., 13:30 | 3. ročník VEŘEJNÉ OCHUTNÁV-
KY A BODOVÁNÍ DOMÁCÍCH PÁLENEK
Odevzdání vzorků (0,2 l) v hostinci Milton 
nebo v pneuservisu Za radnicí do 22. 2. 
Vzorek musí být označen druhem pálenky, 
rokem vypálení a jménem.
vstupné: pro nevystavovatele 50 Kč
místo: Pohostinství Milton

tel.: 606 720 539

23. 2., 14:00 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
vstupné: dospělí 70 Kč, děti zdarma
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sdružení Židlochovice,

K. Vašíčková, tel.: 606 746 393

24. 2., 18:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ 
S ČAJOVNOU - JIHOZÁPADNÍ ALJAŠKA
Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

únor | ČLOVĚK A PES - KRUTÁ REALITA
Výstava odráží nevhodné podmínky chovu, 
nekontrolované a neuvážené množení při-
nášející zdravotní problémy, přeplněné útul-
ky především kříženci, bezohlednost a lhos-
tejnost majitelů. Naznačuje také možnosti, 
jak pomoci, jak postupovat při výběru psa 
a monoho dalšího.
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
2. 3., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz masek „karneval“. K tanci a poslechu 
hraje skupina Šarže 54.
vstupné: 150 Kč,

předprodej na infocentru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

9. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Doplněna o prezentaci vín profesionálních 
vinařů. Od 14:00 hodin cimbálová muzika 
PONAVA.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlo-

chovice

Měsíc kultury v Židlochovicích - únor 2013

Prosba o zapůjčení fotografi í 
a historických materiálů
Vážení spoluobčané,
před 140 lety byly Židlochovice 
povýšeny na město. U příležitosti tohoto 
významného jubilea chystáme několik 
kulturních a společenských akcí, kterými 
si významné výročí připomene. V této 
souvislosti jsme Vás také chtěli požádat 
o zapůjčení Vašich fotografi í, které 
mají vypovídající historickou hodnotu 
a vztahují se k jakémukoli období dějin 
našeho města. Vaše fotografi e jsme 
schopni na počkání skenovat, a ihned 
Vám je vrátit zpět. Obracet se můžete 
na pracovnici Infocentra, Martinu 
Křížovou, tel.: 604 290 410, email: krizova@
zidlochovice.cz

Soutok Svratky a Svitavi | foto: Pavel Samuel


