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Výstavba vlakového 
nádraží v Židlochovicích je 
diskutovaným tématem již 
několik let. V určitých perio-
dách vyplouvá napovrch, 
kromě jiného také v souvislos-
ti s volebními programy stran 
kandidujících v komunálních 
volbách. Jaká je tedy aktuál-
ní situace? 

Plánovaná výstavba vla-
kového nádraží v Židlochovi-
cích je plně v gesci Jihomo-
ravského kraje (dále JMK). 
JMK je tedy hlavním investo-
rem a koordinátorem celého 
projektu. Město Židlocho-
vice je ovšem v pozici, kdy 
může s JMK intenzivně jed-
nat a snažit se prosadit, aby 
se napojení Židlochovic na 
železniční síť stalo co nejdříve 
realitou. 

Z výše popsaných důvo-
dů jsem se v březnu 2013 
na JMK zúčastnil jednání, 
jehož hlavním tématem byla 
výstavba vlakového nádraží 
v Židlochovicích. Schůzky 
se rovněž účastnili zástupci 
Jihomoravského kraje, spo-
lečnosti  KORDIS (Integrovaný 
dopravní systém Jihomorav-
ského kraje), agentury, která 
bude realizovat projektovou 
dokumentaci, a Ministerstva 
dopravy. 

V rámci tohoto jednání 

Stane se vlakové nádraží
v Židlochovicích realitou?
Ing. Jan Vitula
místostarosta města

Poslední vlak odjel z místního židlochovického nádraží do Hrušovan u Brna dne 26. května 1979 v 16:40 hodin.
Osobní doprava zde byla provozována od roku 1885.

jsem upozornil na někte-
ré konkrétní části podoby 
projektové dokumentace 
a navrhl výhodnější řešení 
pro město. Jednalo se zejmé-
na o polohu umístění a délky 
příjezdových terminálů.

Vzhledem k tomu, že dota-
zy občanů a jejich zájem 
o napojení Židlochovic 
na železniční síť jsou stále 
častější, zajímala mne reál-
nost celého projektu. Bylo mi 
sděleno, že celý projekt vla-

kového nádraží v Židlochovi-
cích je pro JMK v tuto chvíli 
prioritou, je ufi nancovatelný, 
a to v rámci prostředků, které 
jsou vyčleněny na dopravní 
infrastrukturu. Co se týče hus-
toty spojů, je plánované pří-
mé vlakové spojení do Brna 
bez přestupu, v krátkých 
intervalech.

Vybudování nádraží v Žid-
lochovicích by zcela jistě 
pomohlo nemálo obča-
nům při jejich cestách ať 

už do zaměstnání a zpět, 
či do škol a podobně. Zvý-
šilo by také kredit městu, 
neboť by se zlepšila o další 
stupeň jeho dostupnost. Také 
například pro turisty, cyklis-
ty přijíždějících za poznáním 
do našeho regionu atd. 

Nadále se tedy budu snažit 
jako místostarosta a zastu-
pitel Jihomoravského kraje 
intenzivně jednat, aby se vla-
kové spojení do Židlochovic 
stalo co nejdříve realitou.
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Život a dílo T. G. Masaryka
V nedávné době byla pře-
dána našemu městskému 
archivu cenná monografi e 
s názvem Život a dílo T. G. 
Masaryka, kterou zpracoval 
náš občan, člen Masaryko-
vy společnosti v Praze pan 
František Průka. Monografi e 
obsahuje černobílé i barevné 
fotografi e a tematické výňat-
ky z časopisů. Dále obsahuje 
poštovní známky s podobiz-
nou T. G. M., pamětní mince, 
medaile a bankovky. Mono-
grafi e, uložená v městském 
archivu, je také poukazem 
na vztah našeho občana 
Františka Průky k našemu prv-
nímu prezidentovi.

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Persefona, o. s.
Persefona je občanské 
sdružení poskytující odborné 
sociální, právní a psycholo-
gické poradenství obětem 
domácího násilí, sexuálního 
zneužívání a znásilnění. Služby 
jsou poskytovány v Židlocho-
vicích dva dny v měsíci, a to 
každé první pondělí v měsí-
ci v době od 13:00 do 17:00 
hodin a třetí středu v měsí-
ci v době od 9:00 do 13:00 
hodin v Domě s pečovatel-
skou službou, Masarykova 
115. Na konzultaci v uvede-
ných termínech je možné 
přijít bez objednání, ale jistější 
je se telefonicky objednat 
na mobilní lince 737 834 345 
nebo na pevné lince 545 245 
996 v pracovní dny v čase 
9:00 – 17:00 hodin.

Mgr. Iveta Urbánková

Beseda ke 140. výročí pový-
šení Židlochovic na město, 
tentokráte o židlochovickém 
zámku
Letos již podruhé (v pátek 22. 
3. 2013) se setkali příznivci his-
torie na besedě, která byla 
věnována historii našeho 
zámku. Tradičně se tato akce 
uskutečnila v židlochovické 
sokolovně v prostorech pro-
najatých místnímu gymnáziu 
pod pořadatelstvím Soko-
la Židlochovice. Asi třicítka 
posluchačů měla možnost 
zhlédnout působivou pre-
zentaci, komentovanou Mgr. 
Karlem Vavříkem. Velký dík za 
zdárný průběh akce zaslouží 
přednášející Mgr. Karel Vavřík, 
organizátoři z místní jednoty TJ 
Sokol Židlochovice i Gymnázi-
um Židlochovice za možnost 
využití promítací techniky.

Oldřich Kahoun

Vlastimil Helma
starosta města

Průměrná cena přihlášených 
odběratelů se pohybovala 
kolem 1.100 Kč/1MWh. Vysou-
těžená cena je o 26,28 % nižší.

Takto vysoká úspora, které se 
podařilo v e-aukci dosáhnout, 
v nás vyvolala absolutní nad-
šení. 

Aukční kolo mělo trvat 15 
minut, ale 24krát se kolo pro-
dlužovalo. Pokud totiž některý 
z dodavatelů snížil svou cenu 
během posledních dvou minut, 
aukce se automaticky o další 
dvě minuty prodlužuje. Aukce 
tak trvala 38 minut. 

Délka aukce napovídá tomu, 
že to byl opravdu souboj. Sou-
boj zajímavý jak pro občany 
města, tak pro dodavatele.

Společně se nám podařilo 
něco úžasného – domácnosti 
ušetřily 825.000,- korun!

Dodavatelská fi rma, která 
v aukci zvítězila, začne v nej-
bližších dnech zasílat přihláše-
ným návrhy smluv. Pro většinu 

z nich bude cenový rozdíl tak 
vysoký, že s podpisem nebudou 
jistě dlouho váhat. Po podpi-
su smlouvy a plné moci začne 
nový dodavatel vyřizovat výpo-
věď od předchozího.

Od úterý 7. 5. 2013 bude 
zahájen sběr žádostí zájemců 
o účast na e-aukci na výběr 
dodavatele elektrické energie 
pro domácnost.

Zájemci se mohou dostavit 
do budovy historické radnice 
na náměstí od 7. do 25. května, 
a to vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 15:30 do 18 hodin a také 
mimořádně v sobotu 18. 5. a 25. 
5. od 9 do 12 hod. V kanceláři 
v přízemí vám poradí a přijme 
vaše objednávky Pavel Fila, 
osoba pověřená úřadem. Vez-
měte si s sebou roční vyúčtová-
ní a platnou smlouvu se součas-
ným dodavatelem elektřiny.

Pan Fila podá rovněž infor-
mace zájemcům o společný 
nákup z řad podnikatelských 
subjektů.

Levný plyn pro domácnosti - 768 Kč za 1 MWh

Ve středu 24. dubna 2013 
začala v 11 hodin elektronická 
aukce na výběr nejlevnějšího 
dodavatele plynu pro domác-
nosti města. Do e-aukce se 
zapojilo 197 domácností, kte-
ré tak daly dohromady objem 
poptávky za více než 3 miliony 
korun. Máme za sebou premi-
éru unikátního projektu. Oby-
vatelé Židlochovic tak měli 
možnost zapojit se do společ-
ného nákupu plynu, který jim 
dal možnost snížit náklady jejich 
domácností.

Podstatné bylo dát dohroma-
dy co největší počet domác-
ností a spojit tak poptávku 
na dodávky zemního plynu 
do většího celku. V prvním týd-
nu to vypadalo, že zájem nebu-
de. Postupně se však začal zvy-
šovat.

Rozhodnutí Ústavního soudu 
ve prospěch podané stížnosti 
města Klatovy na postup minis-
terstva fi nancí velice vítáme, 
neboť se přímo dotýká i Židlo-
chovic. 

Naše komunální ústavní stíž-
nost je obdobná klatovské, 
stejně jako Klatovy i město Žid-
lochovice vystoupilo ve své 
stížnosti proti přechodným 
ustanovením loterijního zákona 
300/2011 Sb., která znemožňu-
jí obcím a městům regulovat 
hazard na svém území obec-
ně závaznými vyhláškami, a to 
do 31. 12. 2014. Vnímali jsme to 
jako nepřiměřený zásah do prá-
va obcí a měst na samosprávu, 
a tedy porušení práva garanto-
vaného čl. 8 a 100 odst. 1 Ústa-
vy ČR. Ústavní soud tak svým 
rozhodnutím potvrdil naše prá-
vo (i povinnost) zabezpečovat 
veřejný pořádek ve městě a 
přechodná ustanovení v tomto 
zákoně prohlásil za protiústav-
ní. Škoda jen, že se tak stalo až 
po deseti měsících po podání 
stížnosti. 

Židlochovické zastupitelstvo 

schválilo 21. 12. 2011 závaznou 
vyhlášku, kterou se zakazuje 
provoz všech hracích automa-
tů na katastru města. Až rozhod-
nutí ústavního soudu nám dává 
účinný nástroj vymáhat zrušení 
všech povolení k provozování 
hracích automatů, vydaných 
ministerstvem fi nancí. 

Důvodů k boji Židlochovic 
proti hazardu je několik. S pod-
nětem vystoupila radní měs-
ta a ředitelka školy Ing. Jana 
Králová. Dvě nonstop herny 
jsou v blízkosti prvního stupně 
základní školy. Dalším z důvodů 
byl zvyšující se počet přestupků 
a trestných činů na území měs-
ta. Vyžádal jsem si od Policie ČR 
porovnání trestných činů přímo 
souvisejících s hazardem nebo 
hernami. Zatímco se z roku 2010 
na rok 2011 zvýšil počet hracích 
zařízení na dvojnásobek, počet 
trestných činů vzrostl trojnásob-
ně. Závislost na současných 
typech hazardních automatů 
nelze přirovnat např. k závislos-
ti na alkoholu. Na automatech 
se stane člověk závislý mno-
hem rychleji. V automatech 
lze za jednu noc prohrát veške-
ré peníze. Nemocný gambler 
negativně ovlivňuje množství 
dalších lidí – děti, rodinu, známé, 
kolegy. A neexistuje prevence. 

Už letos chci město bez hazardu

Vlastimil Helma
starosta města

Pro obstarání fi nančních pro-
středků ke „hře“ neváhají závislí 
přistoupit ke kriminálním činům 
– podvody, krádeže, loupeže. 
Jen málokdo si uvědomuje, 
že fi nance z hazardu plynoucí 
do státních a obecních rozpoč-
tů jsou jen malou částí z peněz, 
které gambleři na (vý)herních 
zařízeních prohráli. 

Město bude usilovat dále 
o to, aby ministerstvo fi nan-
cí konalo ve smyslu usnesení 
Ústavního soudu a co nejdříve 
povolení zrušilo. Předpokládá-
me, že ministerstvo bude pruž-
nější než minule, kdy na naši 
žádost o přezkum zareagovalo 
až za 12 měsíců. Věřím, že se 
dokáže vypořádat i s odvolání-
mi provozovatelů herních zaří-
zení. Těšíme se, že nejpozději 
do konce letošního roku bude 
město bez hazardu, že se bude 
vyhláška přijatá městským zastu-
pitelstvem dodržovat.

otiskl Deník Rovnost 12. 4. 2013
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Nádherný obraz plný informa-
cí naleznete kliknutím na www.
frizou.org/divers/10/18-qui-
est-personnage/index.html. 
Když kliknete na některou 
postavu, která vás zajímá a 
kterou si chcete prostudo-
vat, přejdete na Wikipedii 
a můžete se tak seznámit 
s životopisem postavy. Navíc 
si v levém pruhu webové 
stránky zvolíte příslušný jazyko-
vý text. Karel Vavřík

Podle meteorologů Českého 
hydrometeorologického ústa-
vu bylo čtyřtýdenní období od 
11. března do 7. dubna nej-
chladnější za posledních 100 
let. Meteorologové naměřili 
průměrnou teplotu pod minus 
jeden stupeň Celsia a při srov-
nání se záznamy z pražského 
Klementina zjistili, že podob-
ně nízké teploty se v minulosti 
vyskytovaly před rokem 1860.

Karel Vavřík

V poslední době se často mlu-
ví o fotovoltaických elektrár-
nách. Pro představu, kde jsou 
tyto elektrárny na našem úze-
mí rozmístěny, nám poslouží 
internetové stránky www.
elektrarny.pro/seznam-elek-
traren.php. Karel Vavřík

8 282 atraktivních turistických 
míst u nás i v cizině můžete vir-
tuálně navštívit na www.virtu-
altravel.cz. Karel Vavřík

Na turistickém portále www.
jizni-morava.cz se můžete 
dozvědět, že v hale naší Měst-
ské knihovny byla 3. dubna 
otevřena výstava s názvem 
140 let městem. Uvedený por-
tál hodnotí tuto výstavu pěti 
hvězdičkami. Karel Vavřík

Ukázka řezu ovocných dřevin 
v terénu
Dne 20. dubna 2013 uspo-
řádala ZO Českého zahrád-
kářského svazu Židlochovice 
ukázku řezu ovocných dřevin 
v terénu. Jak správně řezat 
ovocné dřeviny předvedl člen 
ZO ČZS pan Jan Urbánek.
Názorně s odborným výkla-
dem ukázal výchovný, udržo-
vací a zmlazovací řez jádrovin 
a peckovin včetně různých 
způsobů roubování. Této 
ukázky se zúčastnilo 20 obča-
nů, nejen ze Židlochovic.
Na závěr pro účastníky připra-
vila ZO menší občerstvení, při 
kterém si přítomní vyměnili zku-
šenosti nejen z řezu, ale i cel-
kového pěstování ovocných 
dřevin. Jan Šotnar

Městský úřad Židlochovice, 
odbor obecní živnostenský úřad 
upozorňuje nově zapsané pod-
nikatele do Informačního sys-
tému Registru živnostenského 
podnikání na níže uvedené spo-
lečnosti:

Rejstřík obchodu a živnosti 
Informatik Česká republika 
spol. s r.o., Křenová 71, 602 00, 
Brno
náklady na zápis do rejstříku 

1.

ve výši 1.497 Kč
Rejstřík živností a fi rem 
Skryjova 1606/8, 614 00, Brno
náklady na zápis do rejstříku 
ve výši 1.677 Kč 
Obě společnosti zasílají nově 

registrovaným podnikatelům 
nabídku na registraci v jejich rejs-
tříku a současně přikládají složen-
ky k úhradě nákladů na zápis do 
těchto rejstříků. Jedná se o spo-
lečnosti podnikající v režimu živ-
nostenského zákona, tj. v sou-
kromém sektoru, bez jakékoliv 
vazby na živnostenské úřady.

Registrace v těchto rejstřících 
je výlučně svobodná volba pod-

2.

UPOZORNĚNÍ
pro nově zapsané podnikatele do Informačního systé-
mu Registru živnostenského podnikání

Bc. Simona Šebková
Obecní Živnostenský úřad

nikatele, nikoliv povinnost.
Všichni podnikatelé jsou regis-

trováni na jediné ofi ciální webo-
vé stránce www.rzp.cz (Registr 
živnostenského podnikání), kte-
rou spravuje Ministerstvo průmys-
lu a obchodu, Odbor živností, a 
to zcela zdarma, bez jakékoliv 
úhrady poplatku. Jediný popla-
tek při vstupu do podnikání 
v režimu živnostenského záko-
na činí 1.000 Kč, který je splatný 
při ohlášení živnosti, popř. žádosti 
o koncesi (bez ohledu na počet 
ohlašovaných živností a žádostí 
o koncese).

Také v letošním roce rada měs-
ta přidělila fi nanční prostředky 
místním neziskovým organizacím. 
Učinila tak na základě žádos-
tí, které jednotlivé organizace 
podaly. Tyto žádosti se vztahují 
na připravované aktivity organi-
zací pro rok 2013. Když v loňském 
roce schvalovalo Zastupitelstvo 
města Židlochovic rozpočet 
na rok 2013, vyčlenilo v kapito-
le pro žádosti místních spolků 

Rada města rozdělila peníze místním organizacím

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

700.000 Kč. Jako radní jsme měli 
tedy k dispozici tuto částku. Tu 
bylo třeba rozdělit mezi 16 žádos-
tí, které splňovaly požadavky 
vypsaného dotačního titulu. Sou-
čet všech podaných žádostí činil 
1.142.000 Kč. V přiložené tabulce 
můžete ve druhém sloupci vidět 
výši žádané částky a ve čtvrtém 
rozhodnutí rady města. Třetí slou-
pec obsahuje údaje, které se 
vztahují k výši jiné podpory měs-
ta některým spolkům. Jedná se 
zejména o případy, kdy organi-
zace působí v městských prosto-
rech. S tím tedy souvisí zejména 
výše nájmu, energií, popřípadě 

jiné služby (viz tabulka dole).
Jsem velice potěšen, jak velké 

množství organizací a dobro-
volníků v našem městě působí. 
Všichni tito nadšenci, kteří v míst-
ních organizacích pracují, vytvá-
ří nemalé hodnoty, prostor pro 
setkávání, seznámení, sblížení… 
Je potěšující, když si jen tak let-
mo promítneme uplynulý rok 
2013, kolik zdařilých kulturních, 
společenských a sportovních 
akcí bylo zdejšími organizace-
mi v loňském roce uspořádáno. 
Všem spolkům, aktivním a krea-
tivním lidem přeji, ať se jim daří 
v jejich další činnosti.

organizace žádost jiná podpora rozhodnutí RM celková podpora

Fotbalový klub 80.000 Kč N - 40.800 Kč
E - 61.200 Kč 25.000 Kč 127.000 Kč

Inspiro o.s. 20.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Pasqil 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Junák - Svaz skautů a skautek ČR 30.000 Kč N - 15.000 Kč
E - 8.900 Kč 25.000 Kč 48.900 Kč

Kynologický klub 50.000 Kč N - 15.400 Kč 30.000 Kč 45.400 Kč

Mateřsé centrum Robátko 80.000 Kč N - 32.400 Kč
E - 23.700 Kč 50.000 Kč 106.100 Kč

Myslivecké sdružení 20.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Orel jednota 200.000 Kč 130.000 Kč 130.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 105.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč

Sdružení Židlochovice 54.000 Kč 45.000 Kč 45.000 Kč

ŽDS Skřivánek 100.000 Kč N - 27.900 Kč
E - 17.800 Kč 65.000 Kč 110.700 Kč

Školní atletický klub Židlochovice 15.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

TJ Sokol Židlochovice 150.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč

ZO Český zahrádkářský svaz 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Římsk. kat. farnost Židlochovice 18.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

VATA - centrum pro děti a mládež 200.000 Kč N - 51.600 Kč 40.000 Kč 91.600 Kč

celkem 1.142.000 Kč 294.700 Kč 700.000 Kč 994.700 Kč
Vysvětlivky: N - nájem, E - energie
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Komise pracovala ve složení: 
předseda Milan Šebek (po jeho 
rezignaci Mgr. Tomáš Dratva), 
místopředseda Zdeněk Juris, 
tajemnice Gabriela Motlíčková, 
Ing. Josef Kratochvíl ml., Pavel 
Floder a Martina Kučerová.

Komise se schází pravidelně, 
všichni její členové jsou aktivní. 

Aktivně spolupracuje s orga-
nizacemi Sokol, Orel, hasiči a FC 
Židlochovice.

Komise vydává roční program 
připravovaných akcí, na kterých 
se fi nančně podílí město ze své-
ho rozpočtu (občerstvení, ceny). 
Organizaci příslušné akce zajišťu-
je pověřený člen komise. V roce 
2012 jsme uspořádali: pololetní 
bowlingový turnaj, turnaj ve fl o-
rbalu a vybíjené, tenisový turnaj 
– čtyřhru a dvouhru, petanque 
pro seniory, memoriál Josefa 
Rejžka, turnaj v malé kopané, 

malou kopanou pro děti, bow-
lingový a squashový turnaj a Ště-
pánský turnaj v badmintonu.

Pozvánky na uvedené akce a 
výsledky jsou prezentovány pro-
střednictvím médií města.

Některé akce se z důvodu 
malého zájmu neuskutečnily.

Komise navrhla revizi a kontro-
lu stávajících U-ramp a nedopo-
ručila vyhovění žádosti o pořízení 
nové U-rampy vzhledem k nedo-
statku fi nancí města. Rada města 
na návrh komise na svém 35. jed-
nání schválila provedení opravy 
skateparkového hřiště na fotbalo-
vém stadionu fi rmou HP-Technic 
ze Židlochovic v hodnotě 42.768 
Kč vč. DPH. Starostu města oslovil 
Martin Vršek ohledně vybudová-
ní skate parku na bývalé cihelně 
na Výhoně. Z důvodu budoucí 
výsadby biokoridoru mu bylo 
odpovězeno, že nelze.

Město v rámci projektu „Rege-
nerace sídliště“ plánuje výstav-
bu parkoviště s propojkou mezi 
Masarykovou ulicí a komunika-
cí II/425. V rámci projednávání 
tohoto projektu došlo k jednání 

Zpráva o činnosti komise sportu a mládeže za rok 2012

Gabriela Motlíčková
Komise sportu a mládeže

s občany bydlícími v blízkosti této 
plánované výstavby, kdy část 
z nich vyjádřila nespokojenost 
s těmito úpravami. Argumento-
vali vyřazením sportovního hřiště 
a ohrožením dětí. Komise souhla-
sila s návrhem parkoviště i výjez-
dové komunikace. Doporučila 
však maximální posunutí směrem 
od hřiště ke garážím, vzhledem 
k většímu bezpečí dětí.

V pátek 1. 6. 2012 se uskutečni-
la obchůzka hřišť. Komise dopo-
ručila pokračovat v údržbě a 
zaměřit se hlavně na fotbalový 
stadion. Komise navrhuje zbudo-
vání kurtu pro tenis.

Komise se aktivně podílela 
na konzultaci projektu spor-
tovního areálu u ZŠ, který byl 
zpracován k žádosti o dotaci 
Regionálního operačního pro-
gramu, zaměřeného na inves-
tice do školství a volnočasové 
aktivity. Členové komise disku-
tovali především nad použitými 
povrchy. Důležité hledisko je 
údržba povrchu a vhodnost pro 
konkrétní sport  (kluzkost, příp. 
použitelnost po dešti). Členové 

komise uvedený projekt doporu-
čili s důrazem na výběr vhodné-
ho povrchu.

Komise projednávala nedosta-
tečnou sportovní aktivitu dětí. Je 
třeba je vést ke sportu, především 
na škole. Padl návrh na zpraco-
vání nabídky možných sportov-
ních aktivit pro děti ve městě, 
který by byl zveřejněn přímo ve 
škole nebo ve zpravodaji. Tato 
nabídka vyšla v březnovém zpra-
vodaji v roce 2013.

Komise se zabývala návrhem 
na uspořádání tenisové ligy a ligy 
à la Davis Cup mezi „dědinami“. 
Záštitu nad akcemi převzal mís-
tostarosta Šenkyřík a p. Floder.

Na návrh komise byly vykáce-
ny staré topoly u fotbalového 
hřiště.

Komise byla seznámena 
s myšlenkou na vytvoření kroni-
ky židlochovického fotbalu k 95. 
výročí fotbalu ve městě. Komise 
doporučuje fi nanční spoluúčast 
města.

Komise navrhuje srovnat a 
zpevnit polní cestu ke stadionu 
FC.

Města a obce, kterými pro-
chází silnice II. třídy od Břeclavi 
do Brna, se potýkají s neúměrně 
se zvyšujícím dopravním provo-
zem. Řidiči kamionů sjíždějí z dál-
nice, aby se vyhnuli dálničním 
poplatkům. Ničí tak nejen komu-
nikace, ale vystavují obyvatele 
vyššímu nebezpečí. Připomínky 
k provozu slyším nejen na zastu-
pitelstvu, ale také od občanů 
města. Proto jsem velmi uvítal 
iniciativu Rajhradu. Představite-
lé měst a obcí od Rajhradu po 
Starovičky se sešli na dvou schůz-
kách, jejichž výsledkem je žádost 
o odklon tranzitní dopravy. Ujistil 
jsem starosty, že se Židlochovi-
ce plně do této aktivity zapojí a 
že se ze své funkce budu snažit 
udělat vše pro její úspěch.

„Společná žádost měst a obcí 
Rajhrad, Holasice, Vojkovice, 
Židlochovice, Nosislav, Velké 
Němčice, Hustopeče a Staro-
vičky, kterými prochází pozemní 
komunikace II/425, o stanovení 
místní úpravy provozu, která by 
umožnila odklon tranzitní náklad-
ní dopravy z této komunikace.

V souvislosti s nárůstem náklad-

ní dopravy dochází v poslední 
době ke zvyšování dopravní 
zátěže na průtazích silnice číslo 
II/425, která je ve vlastnictví Jiho-
moravského kraje, a to ve všech 
obcích, kterými prochází. Tuto 
dopravní zátěž způsobují pře-
tížená nákladní vozidla. Jedná 
se zejména o mezinárodní kami-
onovou dopravu, která Jihomo-
ravským krajem pouze projíždí 
(tzv. TRANZIT). Jediný důvod 
proč TRANZIT nevyužívá dálnici 
D2, jsou poplatky za užití dálnice. 
Tranzitní nákladní doprava má 
velmi negativní dopad na zdraví 
a bezpečnost občanů, kteří byd-
lí v dotčených obcích. Například 
na průtahu Rajhradem podle 
měření, které provedl Zdravotní 
ústav v září 2012, projede v den-
ní době 1082 a v noční době 156 
nákladních automobilů a dochá-
zí zde v denní a zejména v noční 
době k překračování hygienic-
kých limitů hluku pro chráněné 
venkovní prostory. Hraničních 
hodnot na úrovni hygienických 
limitů hluku je dosahováno 
ve všech zmiňovaných obcích, 
což lze doložit na výsledcích 
měření z obcí Nosislav, Velké 
Němčice a Hustopeče. Na celé 
trase dochází k ohrožení bez-
pečnosti přecházejících chodců 
a cyklistů – přechody pro chod-

Společná žádost měst a obcí o odklonění nákladní dopravy

Vlastimil Helma
starosta města

ce v obcích nelze umístit vždy 
na přehledná místa, nedovole-
ná rychlost kamionů především 
ve večerních hodinách má 
za následek ohrožení jejich bez-
pečnosti při přecházení, dále 
dochází k častým kolizním situ-
acím při současném průjezdu 
cyklistů a míjejících se těžkých 
nákladních automobilů. Otřesy 
způsobené provozem těžkých 
vozidel zejména kamionové 
dopravy způsobují poškození 
statiky budov podél silnice II/425, 
především starších rodinných 
domů v těsné blízkosti komuni-
kace. Kamiony při průjezdech 
obcemi poškozují silniční infra-
strukturu, hlavně v místech, kde 
dochází ke změně směru jejich 
jízdy a rychlosti, v křižovatkách, 
v okolí přechodů pro chodce 
a vjezdových bran, neustále 
jsou poškozovány silniční obrub-
níky, dešťové rošty a poklopy 
od kanalizace. 

Tuto neutěšenou dopravní 
situaci, která ohrožuje zdraví, 
bezpečnost a majetek našich 
občanů, lze vyřešit pouze pře-
směrováním tranzitní nákladní 
dopravy z komunikace II/425  
na souběžně vedoucí dálnici 
D2. Proto požadujeme schvá-
lení dopravního značení zaka-
zující tranzitní nákladní dopravu 

na komunikaci II/425. Jedná se 
nám o použití zákazové doprav-
ní značky B13, která by zakázala 
vozidlům nad 12 t vjezd na tuto 
komunikaci, s příslušnou dodat-
kovou tabulkou, která by vhod-
ně řešila místní zásobování. 

V příloze předkládáme kon-
krétní návrh dopravního řešení.

Věříme, že i orgánům státní 
správy jde o ochranu našich 
občanů a že naše žádost bude 
kladně vyřízena.

Město Rajhrad, Obec Hola-
sice, Obec Vojkovice, Město 
Židlochovice, Městys Nosislav, 
Městys Velké Němčice, Město 
Hustopeče, Obec Starovičky“

Adresováno:
Ministerstvo dopravy České 
republiky
Rada Jihomoravského kraje
Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor dopravy
Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje
Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje, p.o.k.
Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje
Městský úřad Židlochovice, 
odbor dopravy
Městský úřad Hustopeče, 
odbor dopravy
Dopravní federace

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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Výběr z usnesení RM 27. 3. 2013
RM rozhodla:

podat žádost o dotaci 
na pořízení stroje na úklid 
zpevněných cest a silničních 
komunikací za účelem snížení 
prašnosti, a to do aktuální 
XLV. výzvy OPŽP, opatření 
2.1.3 – Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z ploš-
ných zdrojů
podat žádost o dotaci 
na vybavení kompostárny 
na sběrném dvoře, a to do 
aktuální XLV. výzvy OPŽP, 
oblast podpory 4.1. - Zkvalit-
nění nakládání s odpady

Výběr z usnesení RM 5. 4. 2013
RM rozhodla:

vypsat poptávku dodávky 
stavebních prací na akci 
„Oprava krytu komunikace 
ulice Husova“ 
vyhlásit  záměr směny  pozem-
ků p. č. PK 1438 (3 281 m2), 
PK 3060 (2 410m2) a PK 3067 
(1 072 m2), nacházejících se 
v k. ú. Židlochvice, za části 
pozemků PK 1625 (3 250 m2) 
a PK 1623 (582 m2) a pozemky 
PK 1063 (2 467 m2) a PK 1640 
(165 m2), patřící společnosti 

Cezava a.s. Blučina, z důvo-
du založení biokoridoru NRBK 
10 (RK 1510/087) Výhon-Háj-
ky-Ketličky; náklady spojené 
se směnou ponesou smluvní 
strany rovným dílem
vyhlásit záměr prodeje části 
parcely p. č. KN 1324/1 v k. 
ú Židlochovice specifi kované 
v nákresu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, 
s podmínkou vybudování pří-
jezdu na pozemky po zpev-
něné cestě, s vyřešeným 
odvodněním a zamezením 
splavování navezené zemi-
ny na okolní pozemky; jedná 
se o pozemek v ul. Palac-
kého před novým rodinným 
domem 
vyhlásit záměr prodeje čás-
ti parcely p. č. KN 117/77 
o výměře cca 22 m2 v k. ú 
Židlochovice specifi kované 
v nákresu, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 
(ulice Malinovského před 
domem č. p. 900) 
uzavřít smlouvu o službách 
elektronických komunikací 
mobilními telefony se společ-
ností T-mobile Czech Repub-
lic a.s., 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4 
na dobu dvou let

RM ukládá:
vyhlásit záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 2727/2 o výmě-
ře 63 m2 v k. ú. Židlochovice 
specifi kované v nákresu, který 
je nedílnou součástí tohoto 
usnesení (pokračování příjez-
dové cesty k domu č. p. 298 
na ul. Komenského u hřbito-
va)

RM schvaluje:
zakoupení nové videokamery 
Canon XA10 a příslušenství dle 
důvodové zprávy k pořizování 
videa v HD kvalitě do výše 75 
tis. Kč
příspěvky jednotlivým organi-
zacím z rozpočtu města

RM bere na vědomí:
informaci starosty o nedosta-
tečném zastoupení odbor-
ných lékařů v Židlochovicích 

Výběr z usnesení RM 15. 3. 2013
RM souhlasí:

s provedením opravy stávající 
budovy č. p. 314 – márnice

RM rozhodla:
provést montáž požárních 
detektorů do bytů v domě 
s pečovatelskou službou

uvolnit z členství v komisi soci-
ální a zdravotní MUDr. Dag-
mar Kopečkovou
zakoupit slavnostní prapor 
do interiéru v ceně 30.970 Kč 
bez DPH a exteriérovou vlajku 
v ceně 9.600 Kč bez DPH

Výběr z usnesení ZM 27. 3. 2013
ZM schvaluje:

Obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 1/2013, 
kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška města Žid-
lochovice č. 1/2012, o míst-
ním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů v Židlochovicích 
a kterou se mění obecně 
závazná vyhláška města Žid-
lochovice č. 2/2010, o míst-
ních poplatcích na území 
města Židlochovice, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 
1/2011, kterou se mění a dopl-
ňuje Obecně závazná vyhláš-
ka města Židlochovice č. 
2/2010 o místních poplatcích 
na území města Židlochovice
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V Jihomoravském kraji zaháji-
la v březnu činnost nová institu-
ce Centrum vzdělávání všem. 
Klade si za cíl podat pomoc-
nou ruku všem, kteří tápou 
v pracovním životě a zároveň 
mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem 
(CVV) poskytuje své služby 
veřejnosti zcela zdarma. Sídlí 
v Brně-Bosonohách na Pražské 
ulici a veřejnost může využít jak 
webu www.vzdelavanivsem.
cz, tak i telefonické či emai-
lové konzultace nebo přijít 
do CVV osobně.

Služby CVV vzdělávání 
všem: 

Informace o celoživotním 
vzdělávání v JMK
Kariérní poradenství
Zprostředkování studijních 
a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem 

–

–
–

provozuje portál www.vzde-
lavanivsem.cz s přehlednou 
databází všech vzdělávacích 
kurzů v Jihomoravském kraji. Ať 
už jde o rekvalifi kaci na jinou 
profesi, nebo jen počítačový 
či jazykový kurz, portál je nabí-
zí na jednom místě přehledně 
seřazené podle místa koná-
ní, času i ceny. „Ze zkušenosti 
víme, že mnoho lidí při vyhledá-
vání naráží na problémy. Nevě-
dí, co vlastně potřebují, a mož-
ná ani netuší, jak a co přesně 
hledat. Proto jsme veřejnosti 
k dispozici a s vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme 
v databázi, poptáme u odbor-
níků. Jde nám o to, aby každý, 
kdo projeví zájem o vzdělává-
ní, odešel s tipem nebo dobrou 
radou,“ říká informační specia-
listka CVV Hana Rozprýmová. 

Centrum vzdělávání všem 
poskytuje zdarma také kari-
érní poradenství. „Když člo-
věka vyhodí z práce, žádnou 
nemůže najít kvůli nedostateč-
né kvalifi kaci nebo má pocit, 
že mu ujíždí vlak, budeme se 

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany

Magdaléna Selingerová
Centrum vzdělávání všem

mu snažit pomoci při osob-
ních konzultacích, s odbornou 
pomocí se totiž i ty nejhorší 
životní situace vždycky řeší 
lépe,“ vysvětluje kariérní spe-
cialistka CVV Veronika Šurá-
ňová.

Poslední službou, kterou CVV 
nabízí veřejnosti, je zprostřed-
kování stáží. Existují totiž stipen-
dijní programy, které umožňují 
vyjet na zkušenou do zahraničí 
a zvýšit si tak kvalifi kaci. Studij-
ní i odborné stáže jsou řešením 
například pro ty, kteří nemo-
hou najít uplatnění, včetně 
absolventů. Pracovníci CVV 
mají přehled o podpůrných sti-
pendiích a individuálních gran-
tech a nabídnou veřejnosti 

podporu při zprostředkování a 
vyřízení zahraniční stáže. Prá-
vě vyřízení všech formalit lidé 
totiž často vnímají jako složité a 
odrazující.

Kontakty Centra vzdělávání 
všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
547 215 588
info@vzdelavanivsem.cz



V neděli 7. dubna 2013 se 
na zámku v Židlochovicích usku-
tečnil výjimečný kulturní pod-
večer. Od sedmnácti hodin se 

v koncertním sále představil 
Pěvecký sbor moravských učitelů 
(dále PSMU). Těleso bylo založeno 
již v roce 1903 a můžeme o něm 
bez ostychu říci, že je nedílnou 
součástí dějin české hudby. Kro-
mě výborného pěveckého záze-
mí se PSMU může pochlubit další 
předností, která není ovšem zda-

Mimořádný kulturní večer na zámku v Židlochovicích zahájilo Pěvecké 
sdružení moravských učitelů

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

leka samozřejmostí. A tou je zce-
la osobitá a nezaměnitelná cha-
rakteristika hlasů, nebo chcete-li 
zvuková kvalita. Nemálo odbor-
níků a dirigentů uvádí, že právě 
prvek zvukové kvality je jedním 
z ukazatelů svědčících o origina-
litě a výjimečnosti. PSMU připravil 
návštěvníkům koncertu mimo-

řádný posluchačský zážitek. 
Bezprostředně po vystoupení 
PSMU proběhlo slavnostní zase-
dání zastupitelstva. Hlavním a 
jediným bodem programu bylo 
ocenění občanů. Městské kul-
turní středisko, které celý večer 
organizačně zajišťovalo, připra-
vilo scénář samotného ocenění 
mírně odlišněji oproti předchá-
zejícím setkáním. Jednotlivé 
navržené kandidáty na ocenění 
za významný a dlouhodobý pří-
nos městu vždy uvedl člen nebo 
členka zastupitelstva krátkým 
medailonem. Zastupitel Jan Šot-
nar uvedl občanku paní Ludmilu 
Křenkovou, Mgr. Tomáš Šenkyřík 
Jovana Dezorta, Vlastimil Helma 
Ing. Josefa Kratochvíla a PhDr. 
Jitka Sýkorová Františka Horáka, 
který byl oceněn in memoriam. 
Ocenění převzala vnučka Jarmi-
la Horáková.

Slavností zasedání dramatur-
gicky orámovaly recitátorské 
vstupy žákyně židlochovického 
gymnázia Tatiany Lvovské, která 
přednesla nádherné verše Ivana 
Remundy ze sbírky Mámíš mou 
duši. Celý nedělní podvečer byl 
pojat decentně a byl důstojným 
pokračováním akcí dramatur-
gicky zaměřených k roku oslav 
140. výročí povýšení Židlochovic 
na město. Děkuji všem, kteří se 
na jeho přípravě podíleli.
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Vyznamenaní občané
zleva: Josef Kratochvíl, Jarmila Horáková (In Memoriam - František Horák), Ludmila Křenková a Jovan Dezort

foto: Pavel Vrba 

Považuji za vhodné představit 
osobnosti, které byly po návr-
zích společenských organizací a 
komisí města vybrány k ocenění 
za významný a dlouhodobý pří-
nos městu.

Ludmila Křenková byla oce-
něna za dlouholetou práci ve 
společenských organizacích. 
Pracovala v Českém svazu žen, 
Českém červeném kříži, Čes-
kém svazu invalidů. V městském 
Sboru pro občanské záležitos-
ti organizovala různé zájezdy, 
přednášky a kulturní setkání 
a pracovala v komisi sociální 
a zdravotní. Ve svém povolání 

zdravotní sestry a mnoha dalších 
aktivitách vynikala nekončícím 
elánem a laskavým přístupem 
ke všem ve svém okolí.

Jovan Dezort byl oceněn 
za svoji dlouholetou dokumen-
tační činnost. Své fotografi e 
z našeho města z období let 
1945 až 1995 představil nedávno 
na výstavě „Zmizelé Židlocho-
vice“. Jeho reportážní fotogra-
fi e z celého světa a fotografi e 
osobností mu vynesly řadu cen 
a uznání. Dlouhá léta pracoval 
jako fotoreportér Českosloven-
ské tiskové kanceláře.

Ing. Josef Kratochvíl si zasloužil 
ocenění za aktivitu, obětavost, 
vytrvalost a zápal, se kterým se 
věnoval výchově mladých spor-
tovců a vedení oddílu basketba-
lu v Sokole Židlochovice. V sokole 
později vykonával funkci mís-

Ocenění občané na slavnostním zasedání zastupitelstva

Vlastimil Helma
starosta města

tostarosty, starosty, jednatele a 
stavebního rádce při opravách 
sokolovny. Zde se uplatnila jeho 
profese stavebního inženýra. 
Jako stavař se zasloužil o rozvoj 
Židlochovic svou činností ve sta-
vební komisi a také jako zaměst-
nanec města se o současný 
vzhled města. 

František Horák si zasloužil oce-
nění in memoriam jako osobnost 
v oblasti badatelské činnosti 
v historii města. Shromáždil boha-
tý obrazový materiál ze života 
Židlochovic, fotografi e ze starých 
ulic, podobizny purkmistrů, sta-
rostů a předsedů MěNV, majitelů 
židlochovického panství a správ-
ců farností. Největším životním 
úspěchem byl objev žerotínské 
hrobky a odkrytí základů česko-
bratrského kostelíku v roce 1956. 
Nejen letos oceňění občané 

města, ale i pozvané osobnosti, 
které byly oceněny v minulých 
letech svou přítomností podtrhly 
slavnostní atmosféru této oslavy 
140. výročí povýšení Židlochovic 
na město. Svůj vliv mělo i repre-
zentativní zámecké prostředí, 
kde se odehrávala významná 
část historie našeho města, jeho 
okolí a také i našeho státu. Veli-
ce kladně hodnotím počáteč-
ní tematický projev Mgr. Karla 
Vavříka, bývalého člena Pěvec-
kého sdružení moravských učite-
lů, i závěrečné slovo bývalého 
tajemníka města Mgr. Miroslava 
Cvrka. Děkuji také panu Pavlu 
Vrbovi, že z oslavy nezištně poří-
dil pro město fotografi e.  



I v loňském a letošním roce 
pokračuje starosta města v tradici 
návštěv židlochovických občanů 
slavících významné životní jubile-
um. Osobně poblahopřát, spolu 
se členkami SPOZu, chodí obča-
nům, kteří se dožívají se 85 nebo 
90 a více let. Některé jubilanty 
navštěvují členky SPOZu samy, 
někteří nežijí v Židlochovicích 
nebo si návštěvu nepřejí. 

V druhé polovině loňského 
roku pogratulovali paní Anežce 
Říhové, Anně Šenkové, Vlastimile 

Hlaváčkové, panu Josefu Nent-
vichovi, paní Aloisii Lvovské, panu 
Františku Staňkovi, manželům 
Jurákovým, paní Věře Svobodo-
vé, Emilii Dočkalové, Blance Úleh-
lové, panu Karlu Lisákovi a paní 
Marii Puklové. Ke zlaté svatbě pak 
starosta poblahopřál manželům 
Kyršovým.

Letos měli příležitost navštívit 
paní Ludmilu Skálovou, pana 
Augustina Vlašice, Vítězslava Hraz-
dila, paní Vlastislavu Pelouškovou 
a pana Vladimíra Bradáče.

S přáním všeho nejlepšího, 
pevného zdraví a vitality všem 
jubilantům se připojuje i redakce 
zpravodaje.

Jubilanti Židlochovic
Vlastimil Helma

Tři medaile z mistrovství ČR jednot-
livců
Mistrovství České republiky jednot-
livců je nejlépe bodovaný turnaj 
sezóny hráčů ČR v badmintonu 
a o titul mistra ČR na něm v závě-
ru sezóny soupeří nejlepší hrá-
či ČR. V březnovém zpravodaji 
jsme informovali o zisku bronzové 
medaile Ondřeje Krále ve smíšené 
čtyřhře dospělých na Mistrovství 
ČR v Mostu. Do Židlochovic však 
doputovaly další dvě stejně cen-
né medaile přičiněním sourozenců 
Srncových.
9. a 10. února 2013 se konalo v Čes-
kém Krumlově Mistrovství České 
republiky dorostenců do 19 let. 
Odtud si přivezl bronzovou medaili 
Jan Srnec ve čtyřhře spolu s Ond-
řejem Klimešem (TJ Sovan Vesec). 
Tato dvojice byla sestavena nar-

ychlo a zásluhou fyzické kondice, 
kvalitní hry a potřebného štěstí se 
chlapci probojovali mezi nejlepší 
páry MČR. Sokolu Židlochovice tak 
přibyla další cenná medaile do 
pomyslné sbírky.
Také Veronika Srncová nepřije-
la z Mistrovství ČR žáků do 15 let 
v Pardubicích (3. března 2013) 
s prázdnou. Spolu s Bertou Ausber-
gerovou (SK Prosek Praha) vybojo-
valy bronz ve čtyřhře. Při hře o fi ná-
le prohrály s hráčkami, které jsou 
o rok starší, v těsném výsledku 21:19 
a 22:20. V letošní sezóně to nebyla 
Verčina první medaile. Z předcho-
zích republikových turnajů (Český 
Těšín a Břeclav) si v letošní sezóně 
přivezla čtyři bronzové medaile. A 
to dvě ze dvouhry a dvě ze čtyř-
hry. I v oblastních přeborech Jižní 
Moravy má Verča pěkné úspě-
chy. Ve své věkové kategorii do 15 
let získala 2 zlaté a jednu stříbrnou 
medaili, v kategorii dorostu Jiho-
moravského kraje do 17 let vybo-
jovala zlato ve dvouhře, čtyřhře 
i smíšené čtyřhře.

Úspěšný závěr sezóny židlochovických badmintonistů

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

Družstvo dospělých postoupilo 
do II. ligy badmintonu
Dospělí badmintonisté Sokola 
Židlochovice hráli letos soutěž 
smíšených družstev ve III. lize a 
po základní části byli na slibném 
1. místě. V dvojzápase semifi -
nále play off zvítězili doma nad 
družstvem ABC Brno 8:0 a vytvo-
řili si tak slibný náskok do odvety. 
Na hřišti soupeře jsme sice prohráli 
5:3, ale v součtu to znamenalo 
postup do fi nále. Finále se hrálo 
jednokolově 30. března 2013 na 
neutrální půdě v Brně. Z druhého 
semifi nále proti nám postoupili hrá-
či TJ Slavoj Podivín. Za účasti neob-
vyklého množství diváků předvedli 
naši hráči úžasný start. Po prvních 
čtyřech dvouhrách jsme vedli 
4:0. Čtyřhry již byly vyrovnanější a 
s konečným skóre 6:2 pro Židlocho-
vice naše družstvo postoupilo do II. 
ligy. Důležité body pro družstvo zís-
kali sourozenci Veronika a Jan Srn-
covi. Stali se významnou posilou 
družstva dospělých.
V družstvu dospělých pod vede-

ním Ing. Karla Krále v úspěšné 
sezóně hráli: Kateřina Golová, 
Ivana Kejřová, Veronika Srncová, 
Pavel Giňa, Michal Mrkvica, Vladi-
slav Kotrc, Petr Janák, Jan Srnec, 
Petr Gola a Zbyněk Palášek.

Družstvo žáků zvítězilo v Krajském 
přeboru a postupuje na Mistrovství 
ČR
Slibné jsou výsledky družstva žáků. 
13 dubna 2013 se konal v Jehni-
cích krajský přebor družstev žáků 
v badmintonu. TJ Sokol Židlocho-
vice na tento turnaj vyslal dvě 
družstva s cílem zvítězit a postoupit 
na celostátní turnaj.
V semifi nálové skupině naši hráči 
družstva „A“ vyhráli 4:1 nad žáky 
Podolí „A“ a stejným výsledkem 
porazili hráče Podivína. Hráčům 
našeho družstva „B“ se podaři-
lo zvítězit jen nad Podolím „B“ a 
na postup ze skupiny to nestačilo.
Ve fi nále stály Židlochovice proti 
domácím Jehnicím „A“. Za zmínku 
stojí, že za Jehnice hrála i nejlepší 
hráčka Podivína Adéla Švecová. 
Ani to však nepomohlo a po vyni-
kajícím výkonu všech našich bad-
mintonistů Židlochovice zvítězily 
nad tradičním fi nálovým rivalem 
3:2. O vítězství rozhodla až napí-
navá závěrečná čtyřhra dívek, 
ve které Katka Otáhalová s Vero-
nikou Srncovou porazily Adélu 
Švecovou a Natalii Randulovou 
2:0.
Družstvo žáků Židlochovic jako 
krajský vítěz postouplo na MČR 
které se bude konat 18. a 19. květ-
na 2013 v Českém Krumlově.
TJ Sokol Židlochovice pod vede-
ním trenérky Kateřiny Golové 
reprezentovali žáci: 
„A“ - Veronika Srncová, Kateřina 
Otáhalová, Barča Otáhalová, Petr 
Gola, Adam Svoboda a Matěj 
Vidrmert 
„B“ - Marie Zbořilová, Tereza a 
Patrik Šípkovi a Vojtěch Vidrmert
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Neodbytný ctitel, 
STEEL – Zásah osudu

Romány českých autorů
HOLCMAN – Cena facky, 
KOVÁŘOVÁ – Sbohem, cizin-
ko

Romány světových autorů
JENOFF – Vše, co jsme milova-
li, MITCHELL – Atlas mraků

Historické romány
VONDRUŠKA – Krev na kap-
radí, BŘEZINOVÁ – Císařské 
spiknutí

Detektivní romány 
NESBÖ – Netopýr, KALLENTOFT 
– Podzimní vražda

Humoristické romány
WELDON – Po čem ženy touží,  
MORAN – Jak být ženou, LETTE 
– Manželství na dobu určitou

Literatura faktu
STOESSINGER – Století moud-
rosti, ROSS – Terezín, tři roky 
v předpeklí

Životopisy
ROHÁL – Jana Brejchová, 
sestra Hany, MIHOLA – Hana 
Vítová

Fantasy romány
REHFELD – Krev trpaslíků, BUT-
CHER – Masky smrti, BOWDEN 
– ASSASIN’S CREED: Odhalení

Naučná literatura
JUNEK – Slavné vily slavných, 
VIČAŘ – Embéčkem kolem 
světa

KNIHY PRO DĚTI
Básničky
HNÍK – Malý pražský chodec

Pohádkové příběhy
STOLIČNÝ – Nové pohádky o 
dopravních značkách, ŽÁČEK 
– Krysáci jsou zase spolu

Fantasy příběhy
FLANAGAN – Bratrstvo 2.díl, 
Star Wars: Klonové války

Dobrodružné příběhy
GROLIK – Soukromý detektiv 
Perry Panter a návrat mumie, 
MARX – Divoká tlupa

Dívčí romány
WILSON – Konec snění, STÍNIL 
– Chci se zamilovat

Naučná literatura
MATTHEWS – Velká kniha 
– dinosauři, ŠPAČEK – Dědeč-
ku, vyprávěj

Eva Procházková
knihovnice

1583
Do toho roku bydleli v Židlocho-
vicích novokřtěnci (zvláštní ná-
boženská kasta), kteří měli svůj 
stánek v domě č. 37 a patřily jim 
i dvě zahrady u mlýna a obory. 
Vedle církevního poslání se věno-
vali také lékařské vědě – ranho-
jičství. Připomíná se, že za hojení 
nohy placeno jim 18 zlatých. 
Po roce 1583 bydleli novokřtěnci 
v sousední Nosislavi.

1783
František Prokeš byl tkalcem a žil 
v podružství v Hrušovanech, kde 
se mu narodil v r. 1768 syn Fran-
tišek Maxmilián. Pak se odstě-
hovali do Židlochovic, kde v r. 
1783 koupili dům č. 148. A ten-
to František Maxmilián měl dva 
syny: Josefa, který dostal židlo-
chovický domek, a Antonína, 
který svým neobyčejným nadá-
ním a všestrannými vědomostmi 
a pílí se stal z nepatrného úřed-
níčka rakouským velvyslancem 
v Aténách; později byl povýšen 
do baronského stavu a konečně 
do hraběcího. Zemřel jako slav-
ný rakouský státník, diplomat a 
poeta. 

1953
Byly tři hodiny v noci na 9. května, 
když začal místní rozhlas vyhrá-
vat řízné pochody. Překvapení 
obyvatelé pak uslyšeli hlasatele, 

který upozorňoval, že teplota 
klesla hluboko pod bod mrazu, 
a vyzval občany, aby tvořili kou-
řové clony zapalováním slámy 
apod. A tak již za hodinu bylo 
údolí Svratky plné kouře a také 
na kopci bylo zapáleno mnoho 
ohňů, které pomohly snížit ztráty 
ovoce i na dalších rostlinách.  

1953
31. května 1953 – v souvislosti 
s provedením měnové reformy 
– bylo do Židlochovic dovezeno 
na nákladním autě za vojen-
ského doprovodu 36 beden a 
mnoho pytlů s novými penězi, 
jež byly ihned uloženy ve zdejší 
spořitelně. Staré peníze se vymě-
ňovaly tak, že každému příslušní-
kovi domácnosti bylo vyměněno 
300 Kč starých za 60 Kč nových 
(v poměru 1 : 5) a zbytek starých 
peněz byl vyměněn v poměru 
1 : 50. Po všechny dny výmě-
ny byly staré peníze v platnosti, 
ovšem ve vyšším přepočtu.  Tak 
litr mléka stál starých 100 korun, 
rohlík se prodával za 20 Kč, 1 kg 
chleba za 140 Kč, 1 kg cukru za 
700 Kč a 1 kg másla za 2 000Kč. 
Vklady na spořitelních knížkách 
u peněžních ústavů byly přepo-
čítávány do 5 000 Kč v pomě-
ru 1 : 5, ve vyšších částkách se 
pak přepočet snižoval. Výměna 
peněz skončila 5. června, od kdy 
už platily jen nové peníze. V Žid-
lochovicích na poště tak bylo 
vyměněno celkem 9 574 127 
Kč, na MNV dalších 8 458 717 
Kč a v židlochovické bance pak 

Trojka v dějinách Židlochovic - 5. část

Mgr. Karel Vavřík 25 061 688 Kč. Touto měnovou 
reformou byly zrušeny posled-
ní potravinové lístky a poukazy 
na textil.

1963
Již několik roků se v Židlocho-
vicích připravovalo postavení 
památníku Vítězství k poctě obě-
tem druhé světové války. V roce 
1963 bylo defi nitivně rozhodnu-
to: návrh na pomník byl zadán 
Ing. Lubomíru Lacinovi z Brna. 
Ten také do Židlochovic několi-
krát přijel, aby dohodl umístění, 
jež bylo určeno u nové školy. 
Ing. Lacina vypracoval celkem 
pět návrhů, z nichž komise navrh-
la jeden k realizaci. Památník 
byl navržen jako obelisk, jenž se 
skládá z železobetonového jád-
ra obloženého vyzdívkou z plo-
chých pískovcových kvádříků 
zasazených do hloubky 15–25 
cm. Ve výši 1 metru nad dlažbou 
je osazen pískovcový kvádr zdo-
bený na stěnách reliéfy a tex-
tem. V ose kvádru je otvor, jímž 
prochází železobetonové jádro 
zakotvené do základů. 

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

1983
Uspořádána výstava ke 100. 
výročí ochotnického divadla.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Ve středu 27. března se žáci 
kvarty s polovinou kvinty a něko-
lika sextány vydali na exkurzi do 
Osvětimi. Bylo to náročné jak po 
fyzické, tak po psychické strán-
ce. Sraz před školou byl stano-
ven na 4:15 ráno. To je pro něk-
teré spáče, jako jsem například 
já, ještě půlnoc. Všichni, až na 
jednu žačku kvinty, to naštěstí 
zvládli.  

Počasí nám moc nevyšlo. 
Při odjezdu sněžilo a bylo velké 
chladno. Většina se proto vyba-
vila teplým oblečením, ale i pře-
sto jim byla zima. Cesta zabrala 
čtyři a půl hodiny a většina se 
snažila aspoň na chvíli spát. Při 
příjezdu nás v Polsku uvítal mráz 
-4 °C a do toho ještě foukal ledo-

vý vítr. Při vstupu do bývalého 
vyhlazovacího tábora si vzal kaž-
dý z nás sluchátka a vzorně jsme 
v řadě postupovali dál. Rozdělili 
nás do dvou skupinek a přiděli-
li průvodkyně. Obě byly Polky, 
ale mluvily česky, a proto jsme 
neměli problém jim porozumět.  

Exkurze po Auschwitzu trvala 
zhruba dvě hodiny. Průvodkyně 
nás provázela domy, ve kte-
rých byly fotky vězněných lidí a 
předměty, které jim byly zaba-
veny. Při prohlídce místnosti, ve 
které byly ostříhané vlasy vězňů, 
mi nebylo moc dobře. Někte-
ří tvrdí, že přes sklo cítili pach 
spálených vlasů. Když jsme pro-
cházeli okolo vitríny s botičkami 
dětí, které v táboře zahynuly, 
bylo mi do breku. To vše dopro-
vázel barvitý výklad naší průvod-
kyně. Bylo vidět, že se o celou 
záležitost velice zajímá, protože 
nám doporučila spoustu knih a 

Vidět Osvětim – a nezapomnět!
fi lmů, které vyprávějí o této straš-
livé události. Velice mnou otřás-
lo, když jsem se dozvěděla, jaké 
sadistické a morbidní experimen-
ty prováděl doktor Josef Menge-
le na dětech. Potom nás průvod-
kyně zavedla do cel, ve kterých 
našlo smrt strašné množství lidí. 
Některé nechali vyhladovět, 
jiné zabili injekcí a používali i jiné 
strašné způsoby zabíjení. Ke kon-
ci nás dovedla ke „zdi smrti“.

Potom jsme se vydali do neda-
leké Březinky. Tam jsme ovšem 
měli prohlídku zhruba hodinu, 
protože foukal ledový vítr a všem 
byla zima. Celá exkurze ve mně 
zanechala velmi silné dojmy. 
Napadají mě otázky. Jak v tako-
vých podmínkách mohli někteří 
přežít? Dokázali se poté vrátit 
zpět do svého života? Kolik lidí tu 
vlastně zemřelo? Jedno víme jis-
tě. Musíme doufat, že tohle už se 
nikdy nebude opakovat. 

Lenka Králíková
Gymnázium Židlochovice
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Okénko infokanálu ...

Vážení čtenáři,
po kratší odmlce se opět 

vracíme na stránky Zpravodaje 
s naším okénkem infokanálu. 
Určitě mnozí z vás potvrdí, že se 
ve vysílání událo mnoho změn, 
a doufáme, že se nová podo-
ba líbí také Vám. Po odvysílání 
všech slíbených adventních 
a vánočních reportáží jsme 
se pustili v redakci ke zcela 
odlišnému zpracování našich 
magazínů, které se především 
v kratším a poměrně uceleném 
bloku věnují komentovaným 
událostem z celého regionu. 
Přestože je pro nás práce o ně-
co složitější, věřím, že stihneme 
dohonit časový posun nových 
„Událostí“ do více aktuálnější 
podoby…

Dle stále častějších dota-
zů na naši redakci cítím dnes 
povinnost objasnit změny, kte-
ré v současné době nastaly 
z důvodu snahy Moravianet 
o zkvalitnění jejich programo-
vé nabídky, a pokusím se také 
vysvětlit, jakým způsobem je 
možné v současné době přijí-
mat naše vysílání v kabelové síti 
Moravianet.

Sledovat vysílání místního 
infokanálu bez dekódovací kar-
ty je možné pouze v analogu, a 
to na kanále S 5 (kanál, na kte-
rý bylo přeloženo od 11. 3. naše 
Regionální zpravodajství). Divá-
ci kteří sledují kabelovou televizi 
přes set-top-box, který nepod-
poruje příjem signálu v HD kva-
litě, musí pro příjem infokanálu 
tento set-top box vypnout a 
naladit na televizi infokanál 
v analogu. Přijímat infokanál 
ve vysokém rozlišení je možné 
pouze s kabelovým set-top-
boxem pro příjem digitálního 
signálu i ve vysokém rozlišení 
HD (arion AC-2410 VHD) nebo 
u moderních televizorů se zabu-
dovaným DVB - C tunerem a CI 
slotem je možné si pořídit pou-
ze CA modul s dekódovací kar-
tou. Ještě je důležité zdůraznit, 
že již od roku 2011 nelze přijímat 
infokanál v nabídce digitálního 
vysílání SD.

Je také pravda, že z důvodu 
převedení většiny stanic dochá-
zelo v dubnu ze strany Mora-
vianet ve vysílání k poměrně 
častým neplánovaným výpad-
kům. K tomu musím odpověd-
ně říci, že poruchy v současné 
době nevznikají v našem vysíla-
cím studiu, ale přímo na zaříze-
ní Moravianet. Při zjištění poru-
chy ve vysílání volejte prosím 
na dohledové centrum Mora-
vianet, tel. 533 383 383, které 
je Vám k dispozici 24 hodin 
denně. 

Přeji Vám, divákům, příjemné 
a inspirativní sledování našich 
magazínů v podobě nových 
Událostí z regionu. 

Lenka Betášová, redaktorka
Alois Kvasnička, poradce 

odborného textu
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Město Napajedla s téměř 8 
000 obyvateli leží na rozhraní 
Horno- a Dolnomoravského úva-
lu na řece Moravě, která zde 
vytváří v nivních náplavech řadu 
mrtvých ramen. První písemná 
zmínka o městečku se vztahuje k 
roku 1362. Rozkvět města nastal 
v 16. století, kdy Napajedla byla 
v majetku pánů ze Žerotína, 
moravského rodu proslulého 
humanistickou tradicí. Výraznou 
dominantou města se stal „nový 
zámek“, postavený v letech 
1764 – 1769. Zámek, jako pozdně 
barokní šlechtické sídlo, posta-
vil židlochovický zednický mis-
tr Antonín „Mates“ Slováček *) 
podle plánů brněnského archi-
tekta Františka Antonína Grim-
ma,  u kterého stavbu ve stylu 
francouzského baroka objedna-
la Anna Marie z Rottalu, provda-
ná za Quidobalda z  Ditrichstei-
na. F. A. Grimm projektoval také 
zámky v Bystřici pod Hostýnem a 
ve Vizovicích. Proti nim se však 
napajedelská stavba odlišuje 
svou noblesou, mohutností i vel-
koryse řešenými vnitřními prosto-
rami. Dá se říci, že napajedelský 
zámek je ukončením vývoje „ital-
ské vily“ v moravském prostředí.

Zámek Napajedla je postaven 
ve stylu pozdně francouzského 
baroka. Je to elegantní, jedno-
duchá volně stojící dvoukřídlá 
budova ve tvaru písmene „U“, 

Tip na výlet
Napajedelský zámek – barokní skvost

Mgr. Karel Vavřík
kde ve třech podlažích, mimo 
pokoje služebných a příslušenství, 
bylo přes 50 obytných místnos-
tí. Dominantou zámku je zcela 
jistě nádherný kruhový zrcadlo-
vý sál, který sloužil především 
pro přijímání návštěv na zámku 
či k tančení při slavnostních pří-
ležitostech. Dále je zde salonek 
holandských mistrů, barokní salo-
nek, rozlehlá zámecká jídelna a 
celá řada dalších zajímavých 
prostor. V místnostech v prvním 
patře jsou vysoké stropy, kte-
ré jsou bohatě štukované. 

Vchod s hlavním schodištěm 
je na východní straně budo-
vy. Ze severní strany je terasa, 
která je podsklepená. Repre-
zentativní zámecká budova, 
monumentalizovaná svou polo-
hou, představuje nepochyb-
nou kvalitu z hlediska dějin 
moravské barokní architektury 
a představuje svébytný vklad 
do evropských uměleckých 
proudů poslední třetiny 18. stole-
tí. Je nutno dodat, že výstavba 
zámku pokračovala i za dědiců 
panství, rodu Kobenzlů, Stoc-
kau a Baltazzi. Zvláště poslední 
ze jmenovaných majitelů pan-
ství se výrazně zapsal do historie 
Napajedel založením hřebčína 
– chovu anglických plnokrevníků 
– v roce 1886. První polovina 20. 
století za vlastnictví paní Marie 
Baltazzi přinesla neobarokní 
stavební úpravy a do dnešních 
dnů se objekt dochoval v málo 
pozměněné podobě. Zámek 
je obklopen desetihektarovým 
parkem z větší části v anglickém 

stylu se spoustou vzácných dře-
vin a romantickým rybníčkem 
s lekníny uprostřed parku. 

V současné době je zámek 
v soukromém vlastnictví a postup-
ně se rekonstruuje. Význam celé-
ho objektu je zcela jistě nejen 
pro Zlínský kraj, ale také pro měs-
to Napajedla. Hodnota zámku 
spočívá nejen v jeho historické 
a kulturním odkazu. Je také pří-
jemným místem k odpočinku, 
centrem kulturního a sportov-
ního života, příjemným bodem 
ke společenským setkáním. 
Je rovněž jedinečným místem 
pro konání svatebních obřadů 
či svatebních hostin, rodinných 
oslav, různých fi remních a spole-
čenských akcí.

převzato z internetu

*) V dubnu 2006 přinesl Židlochovický 
zpravodaj obsáhlejší zprávu o židlo-
chovických stavitelích Jakubu Anto-
nínu Slováčkovi a Antonínu Matesu 
Slováčkovi. V uvedeném článku bylo 
zmíněno, že zednický mistr Jakub 
Antonín Slováček v letech 1754 – 1763 
postavil v Hranicích na Moravě farní 
kostel. Jeho bratr Antonín Mates Slo-
váček se podílel na stavbě zámku v 
Bystřici pod Hostýnem a vystavěl tam 
také ve druhé polovině 18. stol. hřbi-
tovní kapli. O stavbě napajedelského 
zámku Antonínem Matesem Slováč-
kem jsme dosud nevěděli.

Napajedelský zámek | ilustrační foto
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Nechte se INSPIROvat

Mgr. David Kopeček
Inspiro, o. s.

V tomto čísle se zaměříme 
na převážně outdoorovou aktivi-
tu pro mladé, a to SLACKLINE.

Co to vlastně je? Proč, jak a 
kdy tato aktivita vznikla? Pro zod-
povězení těchto otázek stačí 
přečíst následující řádky.

Slackline ( z angličtiny „slack“ 
= povolený, „line“ = dráha, šňů-
ra) je zkráceně nazývána jako 
„lajna“. Je to 1,5 cm – 5 cm širo-
ký pružný popruh, který je nap-
nutý mezi dvěma kotvícími body 
(stromy, sloupy, …). Pokud máte 
lajnu napnutou, nezbývá než 
sebrat odvahu, vyzbrojit se trpěli-
vostí a zkoušet začít chodit.

Historie tohoto moderního 
sportu sahá do 70. let minulé-
ho století, kdy se horolezci při 
špatném počasí chtěli něčím 
zabavit. Vymýšleli tak různé 
lanové aktivity, přechody i chůzi 
po obyčejných řetězech napnu-

tých mezi sloupky. K nám se slac-
kline dostala někdy v roce 2007 
a od té doby se stává čím dál 
více populárnější aktivitou. Nyní 
můžeme vidět napnuté lajny 
v městských parcích i v ulicích, 
kde mladí lidé rádi tráví svůj vol-
ný čas.

Rozdělení slackline – slackline 
můžeme dělit do několika disci-
plín podle délky lajny, výšky ukot-
vení nebo místa přechodu.

Trickline - obyčejný přechod 
lajny ve výšce do 2 m na krátkou 
vzdálenost. Díky malé výšce se 
na ní dobře trénují triky, nejlépe 
v případě lajny pružnější nebo 
širší.

Triky slouží pro co nejefektivněj-
ší přechod lajny (podobně jako 
při jízdě na skateboardu). A věř-
te, že i pár centimetrů nad zemí 
se dají dělat neskutečné věci.  

Longline – lajna natažená 
na dlouhou vzdálenost, kde je 
při přechodu potřeba velmi 
dobré rovnováhy.

Highline – lajna je natažena 
ve výšce nad 10 metrů, přechází 
se s jištěním, nebo i bez něj.

I v našem městě je již několik 
nadšenců, kteří natahují lajny a 
pokouší se o zvládnutí efektiv-
ních triků. Chůze po slackline je 
výborná pro rozvoj rovnováhy 
a celkové koordinace pohybů, 
dále se při této aktivitě zapojují 
svaly hlubokého stabilizačního 
systému, které jsou důležité pro 
správné držení těla.

Ať už pro zdraví, pohyb nebo 
pro zábavu, anebo pro všechno 
dohromady – slackline je sport, 
při kterém se zabavíte opravdu 
na dlouho.

Doporučené odkazy:
www.slack.cz, lajny.cz,
www.slackshop.cz

Slackline | ilustrační foto

Farní zájezd do Olomouce

manželé Najmanovi

 V sobotu 13. dubna 2013 jsme 
se vydali spolu s farníky ze Židlo-
chovic a okolních obcí dvěma 
autobusy na farní zájezd do Olo-
mouce. Celodenní program při-
pravil dr. Martin Hladký ze Židlo-
chovic. 

Nejdříve jsme navštívili olo-
mouckou katedrálu sv. Václa-
va, kde jsme se dozvěděli něco 
o její historii a výzdobě. Pak jsme 
se přesunuli do arcibiskupského 

paláce. Prohlídka jeho komnat 
a překrásně vyzdobených sálů 
s výkladem byla velmi zajíma-
vá. Před polednem už jsme byli 
v jezuitském Centru Aletti, kde 
nás čekal a velmi přívětivě při-
jal jeho ředitel, profesor Pavel 
Ambros, Th.D. Přiblížil nám vznik 
a činnost jezuitského centra 
v Olomouci, které je zaměřeno 
hlavně na vzdělávání studen-
tů olomoucké univerzity, a také 
zavzpomínal na kardinála Tomá-
še Špidlíka, kterého osobně znal. 
Nejvíce na nás ale zapůsobila 
překrásná mozaika v místní kapli, 
jejíž symboliku nám pan profesor 

velmi srozumitelně a poutavě 
vysvětlil. Autorem této mozaiky 
je slovinský jezuita, kněz a umě-
lec Marko Ivan Rupnik, spolupra-
covník kardinála Špidlíka, ředitel 
římského Centra Aletti, který je 
autorem i dalších liturgických 
mozaik, např. v kapli Redemp-
toris Mater ve Vatikánu a v nové 
bazilice ve Fátimě v Portugalsku.

Po polední přestávce nás 
čekala prohlídka dominikánské-
ho kláštera s kostelem Neposkvr-
něného Početí Panny Marie, kde 
nás provázel otec Damián. Kláš-
ter je po rozsáhlé rekonstrukci. 

Klášter Hradisko, bývalý kláš-
ter, který byl Josefem II. zrušen 
a již po řadu let je využíván 
jako nemocnice, byl v roce 
1995 prohlášen národní kul-
turní památkou. Jeho renovo-

vané vnitřní prostory jsme si i s 
odborným výkladem prohlédli 
v závěru našeho pobytu v Olo-
mouci. V nádherném barokním 
reprezentačním sále jsme pak 
vyslechli zajímavou přednášku 
Mgr. Jana Slavotínka o Jose-
fu Dobrovském – významném 
evropském slavistovi, který zde v 
letech 1787 – 1790 působil v čele 
semináře. Den jsme zakončili mší 
svatou v bazilice Navštívení Pan-
ny Marie na Svatém Kopečku, 
kterou sloužil náš pan farář, otec 
Pawel Cebula. Plni dojmů z celo-
denního pobytu v Olomouci jsme 
se pak už za soumraku vraceli po 
dálnici domů.

Na závěr bychom chtěli 
za všechny účastníky poděkovat 
dr. Martinovi Hladkému za vzor-
nou přípravu programu zájezdu. Klášterní Hradisko | foto: Ladislav Najman

Mozaika v Centru Aletti | foto: Ladislav Najman
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU
Prodej RD – Židlochovice u Brna, 2 x 3+1 a 
1 x 1+1 v klidné a tiché části města, blízko 
centra. 3 podlažní luxusní RD postaven 
v roce 1993, dostavba 2012. Zastavěná 
plocha 135 m2. 2 x luxusní bytové jednotky 
3+1 se vstupními halami (obytná plocha 2 
x 125 m2). V přízemí 1+1, prádelna s vanou 
a WC, sklep 20 m2, kotelna, dílna 20 m2, 
dvě garáže. Zahrada 400 m2. Plynové 
topení ve II. podlaží je centrální. Byt ve III. 
podlaží má vytápění elektrické podlahové 
a krb na dřevo s teplovody rozvedenými i 
v pokojích ve stropu.

Cena k jednání: 4.850.000 Kč.
Tel.: 721 931 022 – jen sms.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Velmi atraktivní stavební pozemek v bývalém cukrovaru 
– prodám, tel.: 775 674 411.
Diagnostika a harmonizace orgánů. Zjistíme parazity, viry, 
bakterie. Tel.: 608 422 227.
www.MujNastrojNaPenize.cz

OBKLADAČSKÉ A DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

Pokládání obkladů a dlažeb, drobné zednické 
práce, rekonstrukce bytových jader, pokládka
plovoucích podlah, montáž obložkových dveří
Libor Málek tel: 608 749 626
Mail: najemnyobkladac@centrum.cz 



Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává město 
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979. Za obsah Zpravodaje odpovídá redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. 
Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka k 15. dni v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, 
krizova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Grafi cká úprava Martina Křížová. Tisk PROFICUT.cz. Náklad l700 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům Židlochovic. 
Datum a místo vydání: 2. 5. 2013, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).
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květen | SEMINÁŘ O VÍNĚ - SAUVIGNON
V rámci spolupráce s rakouskými vinaři.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

2. 5., 9:30 | JARNÍ VÍTÁNÍ ZVÍŘÁTEK
Přijďte s námi do parku Robertovy vily přivolat a probudit 
zvířátka ze zimního spánku! Zazpíváme ptáčkům, zatancuje-
me broučkům a na konci možná najdeme i poklad. V přípa-
dě nepříznivého počasí bude termín akce změněn.
místo: sraz před hlavním vchodem do Robertovy vily
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

4. 5. | ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA CYKLOTRASE BRNO-VÍDEŇ
Společná jízda po trase cyklistiské stezky v pelotonu z Brna 
do Přibic (36 km) a z Hevlína do Přibic (41 km). Průjezd Židlo-
chovicemi v 10:30 hodin.
místo: nám. Míru
pořádá: Cyklistiská stezka Brno-Vídeň, obec Přibice
info: www.cyklobrnowien.cz

info@cyklobrnowien.cz

5. 5., 15:30 | VÍKENDOVÉ ZPÍVÁNÍ
Koncert Dětského a mládežnického pěveckého sboru JIZER-
KA - SEMILY a Židlochovického dětského sboru SKŘIVÁNEK.
vstupné: dobrovolné
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek
info: www.skrivanci.com

9. 5., 15:00 | BESEDA S DŮCHODCI
Hraje pan František Sedláček.
místo: spolková budova zahrádkářů, Palackého 240
pořádá: SPOZ Židlochovice

13. 5., 9:30 | PIRÁTSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

14. 5., 18:00 | OCHRANA ROSTLIN A VINNÉ RÉVY
místo: Spolková budova zahrádkářů, Palackého 240
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

16. 5., 17:00 | BESEDA S DŮCHODCI
Zeměpisné povídání o Izraeli s promítáním obrázků.
místo: spolková budova zahrádkářů, Palackého 240
pořádá: SPOZ Židlochovice

18. 5., 8:00 - 13:00 | TRADIČNÍ JARNÍ TRHY
místo: nám. Míru
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice

18. 5., 9:00 - 12:00 | BAZAR NA ZAHRADĚ
Kdokoliv může přijít, prodávat, nabízet, vyměňovat nebo 
jen kupovat. Své věci vystavujte na vlastním stolečku nebo 
dece. Přijďte strávit příjemné sobotní dopoledne se svou 
rodinou a zároveň nakoupit za pěkné ceny. Prosíme o ohle-
duplnost k jarní přírodě, kvetoucím stromům a založeným 
záhonkům. Nejedná se o komerční akci! Při nepřízni počasí 
bude akce přeložena.Těšíme se na vás! 
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

19. 5., 19:00 | VARHANNÍ KONCERT S ŽALMY JIŘÍHO STREJCE
U příležitosti 140. výročí povýšení na město.
účinkují: Martin Jakubíček, varhany

Lenka Ďuricová, zpěv

Kalendárium - květen 2013 vstupné: dobrovolné
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: město Židlochovice
info: www.zidlochovice.cz

25. 5., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ - čtyřhra
místo: sokolovna - tenisový kurt
pořádá: Komise sportu a mládeže
info: J. Kratochvíl, tel.: 603 722 130

PŘIPRAVUJEME:
1.6. | SLAVNOST KE 140. VÝROČÍ POVÝŠENÍ NA MĚSTO
Celodenní kulturní  program:
08.00 Farmářský trh
11.00 Průvod městem a předání listiny povýšení 

před radnicí
14.00 Zahradní slavnost v areálu Robertovy vily 

s vínem, grilováním a muzikou (Ponava, Pasquil)
15.00 Odpolední program pro děti MC Robátko 

(malování na obličej, divadlo atd.)
19.00 Hudební večer s kapelou Snails
pořádá: město Židlochovice
info: www.zidlochovice.cz

2. 6., 15:00 | CHARITATIVNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
Charitativní koncert Židlochovického dětského sboru Skřivá-
nek.
vstupné: dobrovolné - výtěžek bude věnován hospicu
místo: kaple rajhradského kláštera
pořádá: ŽDS Skřivánek
info: www.skrivanci.com

7. 6., 18:00 | DUEL VELKÝCH VÍN
SAUVIGNON - CÉPAGES NOBLES

Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska III. 
Po ukončení přednášek bude následovat degustace.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice, Český zahrádkářský svaz

domácí hosté termín kolo č.
Židlochovice Rajhradice B středa 1. 5., 16:30 29

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

Židlochovice Podolí B středa 8. 5., 16:30 13

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

Židlochovice Pozořice B středa 15. 5., 17:00 17

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

Prace Židlochovice středa 29. 5., 18:00 18

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:

aktualizováno 24. dubna 2013

ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM

Starší i novější dokumenty a fotografi e z historie města uvidíte 
na výstavě v hale městské knihovny. Výstava je přístupná v otevírací 
dobu knihovny.

1873 - 2013

3. dubna - 30. června 2013


