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Úspora za platby elektřiny a plynu pro občany
Vlastimil Helma
starosta města

Město ušetřilo v roce 2010 313 
tis. Kč za elektřinu a v roce 2012 
285 tis. Kč za plyn. 

Elektronickými aukcemi, či sou-
těží na komoditní burze dokázalo 
město ušetřit nemalé fi nanč-
ní prostředky za platby elektři-
ny a plynu. Nakupovalo takto 
energie nejen pro vlastní budo-
vy, ale umožnilo účast na auk-
ci i společenským organizacím 
ve městě. Vysoutěžená cena 
energií tak byla díky většímu 
objemu obchodu podstatně 
nižší, než městu a organizacím 
přímo nabízeli stávající či noví 
dodavatelé. Takto uspořené 
peníze jsme pak mohli použít 
k jiným účelům. 

Po této zkušenosti jsem přišel 
na jednání rady a zastupitelstva 
s námětem na výběr dodava-
tele energií pomocí elektronic-
ké aukce i pro občany našeho 
města. Radní i zastupitelé vyjá-
dřili podporu tomuto záměru. 
Do konce dubna by se mohl 
uskutečnit výběr dodavatele 
plynu pro domácnosti. Násled-
ně by mohla pokračovat soutěž 
o cenu elektřiny v domácnos-
tech a soutěže obou druhů ener-
gií pro fi rmy.

Při tomto způsobu nákupu se 
dají očekávat úspory pro obča-
ny podobné, jako dokázalo zís-
kat město. Odhadovaná roční 
úspora za plyn by mohla činit 
od 10 do 20%. Při roční spotřebě 
plynu v rodinném domě v ceně 
40 tis. Kč bychom ušetřili 4 - 8 tis. 
Kč.

Občan se touto cestou vyhne 
jednání s podomními prodejci a 
neriskuje, že podepíše nějakým 
způsobem nevýhodnou smlou-
vu. Prodejci totiž logicky vychva-
lují všechny výhody nové smlou-
vy a často zatají skryté poplatky, 

sankce apod. Při e-aukci jsou 
podmínky dodávek dopředu 
stanoveny, fi rmy je zohlední a tím 
odpadnou nejasnosti při podepi-
sování nových smluv. Hlavním 
cílem aukce je získat co nejnižší 
cenu.

Město Židlochovice není 
do tohoto vztahu mezi pro-
dejcem a odběratelem přímo 
zapojeno. Plní jen roli garanta a 
poskytuje občanům informační 
servis. Pověřený zaměstnanec 
úřadu pomůže ve stanovených 
hodinách vyhodnotit občanům, 
jestli je pro ně výhodné se aukce 
zúčastnit, kolik platí za jednotku 
a jaké má výpovědní podmín-
ky stávající smlouva. Zaevidu-
je případné zájemce o nákup. 
Na rozdíl od prodejců, kteří se 
nás snaží cíleně přimět k náku-
pu od jejich zaměstnavatele, 

v elektronické aukci předem 
dodavatele neznáme. Je to prů-
hledná veřejná soutěž, ve které 
uspěje ten, kdo nabídne nejnižší 
cenu. Občané, kteří se do auk-
ce přihlásí, nic neriskují. Smlouvu 
o dodávce s nejlevnějším doda-
vatelem budou podepisovat 
až tehdy, kdy je znám vítězný 
dodavatel a jeho cena za jed-
notku energie.
Čím více občanů se do spo-

lečného nákupu zapojí, tím zají-
mavějším zákazníkem pro ener-
getickou společnost budeme. 
Využijte této příležitosti spojit svůj 
nákup energií s ostatními občany 
a ušetřit. Věřím, že se nám podaří 
dát dohromady takovou zakáz-
ku, o kterou bude nízkou cenou 
usilovat každá energetická spo-
lečnost.

Zájemci o účast v elek-
tronické aukci se mohou 
dostavit do budovy histo-
rické radnice na náměstí 
od 5. do 21. března a to 
vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 15:00 do 18:00 hodin 
a také mimořádně v sobotu 
16. března od 9:00 do 12:00 
hodin.

V kanceláři v přízemí vám 
poradí a přijme vaše objed-
návky Pavel Fila, osoba 
pověřená úřadem.

Vezměte si s sebou roč-
ní vyúčtování a platnou 
smlouvu se současným 
dodavatelem plynu.

ilustrační foto



Přes veškeré úsilí města 
o vymožení respektování usta-
novení naší obecně závazné  
vyhlášky Ministerstvem fi nancí, 
tedy zákazu provozu hracích 
automatů na území Židlochovic, 
jsme nedosáhli očekávaného 
efektu. Loterijní videoterminály 
ve městě zůstávají. Ministerstvo 
fi nancí splnilo požadavek města 
a přezkoumává povolení, kte-
rá v minulosti vydalo. Postupně 
nám však posílá výsledky pře-
zkoumání s usnesením, že jejich 
povolení jsou v souladu se záko-

nem a že nemůže respektovat 
naši vyhlášku. Posledním želízkem 
v ohni je ústavní stížnost. Tu jsme 
podali 21. června 2012. Dopo-
sud ji Ústavní soud neprojedná-
vá. Dne 22. ledna 2013 nám však 
přišlo oznámení, že ústavní soud 
projednává stížnost města Klato-
vy. Znění naší stížnosti je v pod-
statných částech stejné a tak se 
dá předpokládat, že rozhodnutí 
budou obdobná. Proto se těší-
me na výsledek klatovské stížnos-
ti. O dalším vývoji naší pře se stá-
tem vás budu informovat.

Hrací automaty v Židlochovicích stále v provozu

Vlastimil Helma
starosta města

Stejně jako každý rok, tak 
i letos Rada města Židlocho-
vic vyhlašuje výzvu k podávání 
žádostí o dotace na podporu 
činnosti fyzických osob, práv-
nických osob a i jiných subjektů 
působících v oblasti využití vol-

ného času ve městě Židlochovi-
ce na rok 2013.

O příspěvek mohou žádat 
místní organizace zabývající se 
volnočasovými aktivitami. Každá 
organizace rozvíjející svou čin-
nost na území města může podat 
jednu žádost. Příslušné formuláře 
budou k dispozici na podatelně 
Městského úřadu Židlochovice, 
Nádražní 750. Elektronickou verzi 
formuláře najdou zájemci na we-

Město rozdělí peníze místním organizacím

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

bu města www.zidlochovice.cz, 
pod odkazy Město Židlochovice, 
Dotace.

Termín pro podávání žádostí 
je stanoven od 1. 3. – 31. 3. 2013.

Pro více informací se obracej-
te na: email: senkyrik@zidlocho-
vice.cz, nebo tel.: 734 352 330.

Těším se na spolupráci.

Seznam spolků, které využily 
v roce 2012 možnost čerpání 
dotace z městského rozpočtu:

FK Židlochovice, INSPIRO, Skau-
ti Židlochovice, Kynologický klub 
Židlochovice, MC Robátko, Mys-
livecké sdružení Židlochovice, 
Orel jednota Židlochovice, Sbor 
dobrovolných hasičů, Sdružení 
Židlochovice, ŽDS Skřivánek, ŠAK 
Židlochovice, TJ Sokol Židlochovi-
ce, VATA.

ilustrační foto
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Plošné vypalování porostů 
zákon o požární ochraně nedo-
voluje a porušení zákazu trestá 
u fyzických osob pokutami až 
do 25 tisíc korun a u právnických 
osob postihem až do 500 tisíc 
korun. Přestože pálení shrabané 
trávy, listí či klestu zákon výslov-
ně nezakazuje, i na tuto činnost 
platí určitá pravidla a omezení. 
Např. pálení většího množství je 
třeba předem hlásit operační-
mu středisku HZS (na Brněnsku 
na tel. 950 640 400, 150, aplika-
ce www.fi rebrno.cz), a v někte-
rých městech a obcích lze hro-
mady listí na zahrádkách pálit 
jen v určitých dnech nebo hodi-
nách. I v takových případech je 

však třeba oheň hlídat a bránit 
jeho rozšíření do okolí.

Při spalování hořlavých 
látek na volném prostranství a 
v lesích je tedy nutné se zřete-
lem na rozsah pálení předem 
stanovit opatření proti vzniku 
a šíření požáru a tato opatření 
rovněž ohlásit operačnímu stře-
disku HZS, které může stanovit 
další podmínky, popřípadě 
může takovou činnost zakázat. 
A zásady požární bezpečnosti 
musí podle zákona č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně dodržo-
vat nejen podnikající subjekty, 
ale také občané.

Připomínáme základní a pro-
spěšná pravidla pro pálení kles-
tu a biologického odpadu:

Při ohlašování každého pále-
ní na operační středisko HZS 
uvést datum, místo pálení a 
osobu, která za pálení odpo-

–

Pozor na vypalování a požáry trávy

kpt. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje

vídá a kontakt na ni (nejčas-
těji mobilní telefon), 
dbát pokynů operační-
ho důstojníka hasičského 
záchranného sboru, 
osoba mladší 15 let nemůže 
odpad spalovat bez přítom-
nosti osoby starší 18 let, kte-
rá je spalováním pověřena, 
velikost hromad klestu, případ-
ně zbytků po těžbě, po úklidu 
je nutno volit tak, aby shoře-
ly během pracovní směny, 
nebo v době, kdy je na místě 
přítomen dozor, 
při náhlém zhoršení počasí - 
silném větru - je nutné pálení 
ihned přerušit a oheň uhasit, 
místo pro pálení izolovat pru-
hem širokým nejméně 1 m, 
kde budou odstraněny hořla-
vé materiály až na minerální 
půdu (zeminu), 
místo spalování je nutno 
zabezpečit dostatečným 
množstvím hasebních látek, 

–

–

–

–

–

–

opustit místo pálení je možné 
až po úplném uhašení ohně, 
místo pálení po dobu 5 dnů 
nebo do vydatného deště 
pravidelně kontrolovat, 
příjezdové cesty vedoucí 
k místům spalování nesmí být 
zataraseny, 
spalovat klest či odpad lze 
pouze v bezpečné vzdále-
nosti od obytných nebo hos-
podářských objektů. 
Tato základní pravidla požární 

ochrany musí být dodržovány 
i při spalování jiných materiálů, 
které však navíc musí být v sou-
ladu s dalšími zákony, např. 
zákonem o ovzduší, zákonem 
o lesích, zákonem o odpadech 
nebo s vyhláškami obcí.

–

–

–

–



Příjmy ve výši 80.570.800,- Kč, 
výdaje 75.920.800,- Kč + splátky 
úvěrů 4.650.000,- Kč.

Rozpočet pro rok 2013

Ing. Radmila Kafková
Finanční odbor

PŘÍJMY v tis. Kč

daň z příjmů ze závislé činnosti 7000,0

daň z příjmů fyzických osob z podnikání 300,0

daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 800,0

daň z příjmů právnických osob 7600,0

DPH 14400,0

místní poplatky 2460,0

správní poplatky 4533,0

daň z nemovitostí 3000,0

daňové příjmy celkem 40093,0

vlastní příjmy 5318,4

pronájmy 5500,0

úroky 200,0

pokuty 1730,0

odpady 150,0

splátky VaK 266,8

splátky půjček FRB 1300,0

nedaňové příjmy celkem 14465,2

prodej pozemků, bytů 1900,0

kapitálové příjmy celkem 1900,0

dotace na provoz státní správy 20831,4

neinvest.dotace od obcí, Regionu
(PS, policie, infokanál, přestupky, RTIC) 3281,2

dotace celkem 24112,6

PŘÍJMY CELKEM 80570,8

VÝDAJE v tis. Kč

regionální informační centrum a vinotéka 491,2

cestovní ruch - příspěvky Regionu na RTIC 39,7

silnice a komunikace
(zimní údržba, opravy silnic,chodník Hrušovany) 1493,0

doprava (příspěvek na integrovaný dopravní systém) 331,0

školství (MŠ, ZŠ, ŠJ) 6581,0

knihovna 1019,0

kultura 1039,5

sdělovací prostředky (infokanál, zpravodaj) 862,0

tělovýchova a občanské záležitosti 130,0

FRB, bytové a nebytové hospodářství 3642,0

komunální služby (osvětlení, pohřebnictví) 1556,5

odpady 3731,0

veřejná zeleň 717,0

pečovatelská služba 2318,0

krizové řízení 20,0

městská policie (regionální) 3701,0

požární ochrana 1110,0

zastupitelstvo 1381,6

místní správa 40384,0

splátky úroků 1200,0

ostatní činnosti (platby daní) 903,3

rezerva na investice (MŠ zateplení, ZŠ kotelna) 3270,0

splátky úvěrů 4650,0

VÝDAJE CELKEM 80570,8

Příjmy z daní rozpočtujeme 
ve výši 33 mil. Kč. Očekává-
me navýšení o 8 mil. Kč oproti 
loňskému roku, které vyplývá 
z novely zákona o rozpočtovém 
určení daní. Zároveň byla touto 
novelou zrušena státní dotace 
na knihovnu a na žáky ZŠ a MŠ 

a znamená to, že tyto položky 
nově zatíží městský rozpočet.

Pro rok 2013 jsou plánované 
následující investiční výdaje:

modernizace infokanálu, staci-
onární radar pro městskou policii, 
hasičské zásahové vozidlo, opra-

vy bytů částečně fi nancované 
z fondu rozvoje bydlení.

Počítáme s rezervou 3 mil. 
Kč na investice, a to zateple-
ní mateřské školky sídl. Družba 
a novou kotelnou na základní 
škole na Tyršově ul.

V měsíci lednu zadržela měst-
ská policie při noční kontrolní 
činnosti v obci Žabčice místního 
občana, který byl zaměstnán 
na stavbě multifunkčního centra. 
Tento občan přemísťoval v noč-
ních hodinách na kárce stavební 
materiál ze stavby do místa své-
ho bydliště. V té době ho již sle-

dovali strážníci městské policie, 
kteří tu vykonávali pravidelnou 
noční kontrolní činnost. Strážní-
ci si na muže počkali a zadrželi 
ho přímo v areálu stavby, kam si 
přijel pro další materiál. O tomto 
zadržení byl informován zada-
vatel stavby a zaměstnavatel 
zadrženého muže OÚ Žabčice.

Městská policie při své činnosti 
také spolupracuje s policii ČR při 
pátrání po hledaných a pohře-
šovaných osobách. Při jedné 
z pochůzkových kontrolních čin-

Zajímavosti z činnosti Městské policie Židlochovice

Milan Šebek
vedoucí strážník MP

ností v Židlochovicích na sídlišti 
Družba strážník zaregistroval oso-
bu, jejíž podobu viděl na sezna-
mu osob policie ČR hledaných 
pro protiprávní činnost. Policie 
ČR zveřejnila jen nejasnou foto-
grafi i a neznala totožnost hleda-
né osoby. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že tato osoba má byd-
liště v Židlochovicích. Tyto infor-
mace, zjištěné pozorným stráž-
níkem, byly předány na obvodní 
oddělení PČR v Židlochovicích 
k dalšímu šetření.

Dále Městská policie informuje 
občany, že při dohledu na pře-
chodu pro chodce v dolní části 
nám. Míru budou městské policii 
vypomáhat vybraní zaměstnan-
ci MěÚ z odboru OIMH. Strážníci 
městské policie tak budou moci 
v ranních hodinách kontrolo-
vat dopravu u Mateřské školy 
na sídlišti Družba. Zde naši obča-
né upozorňují na řadu porušení 
dopravních předpisů řidiči, kte-
ří vozí své děti do školky.

3Informace z radnicewww.zidlochovice.cz



Zaznamenali jsme ...

Zajímáte se o čas i počasí 
ve světě? K aktuálním informa-
cím použijte http://www.jabo-
net.com/heure..html. Musíte 
však po spuštění obnovit strán-
ku (refresh).

Úžasný kalendář, který vás 
seznámí s důležitými historický-
mi daty, naleznete na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_
historických_výročí. Klikně-
te podle zájmu na kterékoliv 
datum a přehledným způsobem 
budete seznámeni s novějšími 
i staršími událostmi. Kalendář 
dokonce uvádí i pranostiky. 

Na webových stránkách 
města naleznete zajímavé 
fotografi e z Městského vlasti-
vědného archivu, které připra-
vil Eduard Vyhlídal. Na mnoha 
snímcích se můžete seznámit 
s četnými povodněmi i záplava-
mi, které naše město odedávna 
provázely.

Poznáváme Rajhradsko 
se jmenuje brožura, kterou vydal 
Mikroregion Rajhradsko jako 
součást projektu naučné tra-
sy Poznáváme Rajhradsko. 
Doporučujeme ji všem zájem-
cům o historii, avšak především 
turistům, kteří mají hlubší zájem 
o poznávání regionu. Brožura 
je v omezeném počtu zdarma 
k dispozici na informačním cen-
tru.

Karel Vavřík

Židlochovice, Jiří Strejc a Kra-
lická bible – významné výročí

Po předcházející revizi byla 
v roce 1613 znovu vydána jed-
nosvazková Kralická bible, Byla 
vydána proto, že se již nedo-
stávalo pro velký zájem knih 
z předchozího vydání, ale i pro-
to, že bylo potřeba vydat bibli 
v poněkud větším a čitelnějším 
formátu, než byla předchozí 
jednosvazková Bible kralická. 
Toto vydání je označováno 
jako „poslední kralické vydá-
ní“ z toho důvodu, že několik 
let poté (po Bílé hoře) musela 
Jednota bratrská ukončit svoji 
činnost.

Ing. Vladimír Svoboda

9. 2. 2013 uspořádalo ÚS Čes-
kého zahrádkářského svazu 
Brno-venkov společně se ZO 
ČZS Židlochovice „Školení degu-
státorů vína“. Konalo se v Brně 
za účastí 80 posluchačů. Velmi 
zajímavou přednášku o vinné 
révě a víně včetně jeho hod-
nocení měl Docent Ing. Eduard 
Postbiegl, Csc. Akce byla vše-
mi účastníky hodnocena velmi 
kladně, zvláště pak vzorky vín, 
které naše ZO připravila.

Jan Šotnar

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

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

RM rozhodla:
poptat zpracovatele projek-
tové dokumentace na trasy:
I. Autobusové nádraží – soko-
lovna – přes Gymnázium – ZŠ 
Tyršova 611
II. Autobusové nádraží – pře-
chod k sokolovně – náměs-
tí (levá strana) – poliklinika 
– infocentrum – policie ČR 
vyhlásit záměr výpůjčky 
na část pozemku p. č. KN 
1540 o výměře 375 m2 v k. ú. 
Židlochovice (zahrada ve vni-
trobloku za Legionářskou 98)

RM doporučuje:
přidělit příspěvek na pořádání 
tábora táborové skupině Ren-
dy při SDH města Židlochovice 
v rámci příspěvků neziskovým 
organizacím pro rok 2013

RM schvaluje:
zapůjčení nákladního vozidla 
PRAGA V3S táborové skupině 
Rendy při SDH Židlochovice 
pro letní dětský tábor
provozní řád Žerotínských 
farmářských trhů v Židlocho-
vicích s organizačním řádem 
Žerotínských farmářských trhů 

Město Židlochovice nabízí 
svým občanům novou bezplat-
nou službu mající za cíl zjedno-
dušit agendu spojenou s proce-
sem “vyjádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách měs-
ta (http://www.zidlochovice.
cz/) byl zřízen odkaz pro přístup 
k aplikaci e-UtilityReport, kde 
je žadatel systematicky veden 
k vyplnění formuláře pro vytvoře-
ní „Žádosti o vyjádření k existenci 
sítí“. Žadatel na základě vypl-
něného formuláře rozešle elek-
tronickou žádost všem správ-
cům inženýrských sítí, kteří jsou 

pro dané území aktivně zapojeni 
do služby. Pro ostatní správce 
inženýrských sítí, kteří prozatím 
neumožňují příjem žádostí touto 
formou, jsou vygenerovány PDF 
soubory pro možnost vytištění 
a doručení svépomocí. Vytvoře-
ná žádost je v souladu s platnou 
legislativou.

Ve spolupráci s provozova-
telem služby (fi rma HRDLIČKA, 
spol. s r.o.) byl pro územní působ-
nost stavebního úřadu v Židlo-
chovicích sestaven tzv. registr 
správců, což je aktuální seznam 
správců, jejichž inženýrské sítě 
se na daném území vyskytují. 
Žádosti o vyjádření je tedy mož-
né vytvořit v celé územní působ-
nosti SÚ Židlochovice.

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Služba e-UtilityReport je pro 
žadatele elegantní, rychlý a bez-
platný způsob, jak podat žádost 
o vyjádření správcům inženýr-
ských sítí tak, aby nikdo nebyl 
opomenut a aby žádosti jednot-
livým správcům nebyly odesílány 
nadbytečně. K podání žádosti 
postačí připojení na internet 
a běžný webový prohlížeč. Ovlá-
dání aplikace je jednoduché, 
intuitivní a doplněno nápovědou 
pro jednotlivé kroky.

Více informací o službě a dal-
ších připojených městech se 
dozvíte na http://verejnost.
mawis.eu.

Osobám se zdravotním 
postižením a rodičům dětí do tří 
let, kteří potřebují ke své hygieně 
vybavené a čisté prostředí, jsou 
zdarma poskytovány euroklíče 
– univerzální klíče k sociálním 
zařízením, výtahům, plošinám 
a dalším zařízením ve veřejných 
prostorách. V zemích EU jsou tyto 
běžně přístupné na vlakových 
nádražích, čerpacích stanicích, 
v obchodních centrech, hote-
lích a ubytovacích zařízeních, 
na úřadech a sportovištích. 

Euroklíč může získat každý 
držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 

diabetik, stomik a onkologický 
pacient, který má bydliště v Jiho-
moravském kraji, který často ces-
tuje a žije aktivním životem, nebo 
rodič dítěte do tří let věku. Euro-
klíč je nepřenosný, slouží pouze 
zdravotně postiženému.

Na jak dlouhou dobu lze Euro-
klíč vlastnit? V zásadě doba 
vlastnictví Euroklíče u zdravotně 
postiženého občana není ome-
zena. Euroklíč je nutné vrátit 
(a tím umožnit jeho použití dal-
ší osobě), tomu, kdo jej vydal, 
pokud:

dítě dosáhne 3 let
zdravotně postižený již z titu-
lu svého zdravotního stavu 
nemůže klíč využít
zdravotně postižený občan 
zemře.

–
–

–

Euroklíč

Mgr. Iva Tycová
Odbor sociálních věcí

Kde lze o klíč požádat? Oso-
by se zdravotním postižením se 
mohou obrátit: na Městský úřad 
Židlochovice, odbor sociálních 
věcí, nám. Míru 155, tel.: 547 427 
331 nebo na regionální praco-
viště a poradnu NRZP ČR pro JM 
kraj, Cejl 892/32 (u zastávky Kör-
nerova), 602 00 Brno, 1. patro, 
bezbariérový vstup je ze zadní 
stany budovy (výtah) tel: 542 
214 110, 542 214 111, 736 751 
211. Rodiče dětí do tří let na síti 
mateřských center.

Více informací získáte 
na Odboru sociálních věcí 
při MěÚ Židlochovice nebo 
na www.eurokeycz.com.
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Dne 1. 6. 2012 vstoupil v plat-
nost zákon č. 119/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů. V souladu 
s ustanovením bodu 4 a 5 čl. 
V Přechodná ustanovení mají 
podnikatelé povinnost ve lhů-
tě do 1 roku ode dne účinnosti 
požádat příslušný živnostenský 
úřad o změnu rozsahu předmětu 
podnikání a doložit doklady pod-
le zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost se vztahuje na pod-
nikatele, kteří byli ke dni nabytí 
účinnosti výše uvedeného záko-
na oprávněni provozovat konce-
sovanou živnost Silniční motorová 
doprava 

vnitrostátní příležitostná osobní,
mezinárodní příležitostná osob-
ní,
vnitrostátní veřejná linková,
vnitrostátní zvláštní linková,
mezinárodní linková,
mezinárodní kyvadlová,
nákladní vnitrostátní provozo-
vaná vozidly o největší povole-
né hmotnosti nad 3,5 tuny,
nákladní mezinárodní provozo-
vaná vozidly o největší povole-
né hmotnosti nad 3,5 tuny.
Doklady, které je třeba ve sta-

–
–

–
–
–
–
–

–

novené lhůtě předložit živnosten-
skému úřadu:

doklad osvědčující právní 
důvod užívání prostor sídla, mís-
ta podnikání v České republi-
ce, tj. výpis z katastru nemovi-
tostí (výpis není třeba dokládat, 
úřad si výpis opatří z katastru 
nemovitostí), souhlas vlastníků 
nemovitosti s umístěním sídla, 
místa podnikání nau vedené 
adrese, resp. nájemní smlouva
osvědčení o fi nanční způsobi-
losti pro rok 2013, resp. před-
ložení Potvrzení o fi nanční způ-
sobilosti dopravce – „Smlouva 
o ručení“ (uzavírají pojišťovny)  
doklad osvědčující právní 
důvod užívání alespoň 1 velké-
ho vozidla, tj. technický průkaz, 
leasingová smlouva, nájemní 
smlouva, předběžná smlouva
doklad o skutečné vazbě 
odpovědného zástupce k pod-
nikateli, pokud existuje, tj. pra-
covní smlouva, jednatel před-
loží výpis z obchodního rejstříku 
(výpis si úřad opatří z interne-
tových stránek Obchodního 
rejstříku), popř. společenskou 
smlouvu
smlouvu mezi odpovědným 
zástupcem a podnikatelem 
v případě, že odpovědný 
zástupce nemá skutečnou 
vazbu k podnikateli (viz. bod 
3)), tj. smlouva o odpovědnos-
ti odpovědného zástupce při 
provozování silniční dopravy 
s úkoly, které je třeba upřesnit 
– řízení údržby vozidel, kontrola 
přepravních smluv a dokladů, 

1)

2)

3)

4)

5)

Výzva k doložení dokladů

Bc. Simona Šebková
Obecní Živnostenský úřad

základní účetnictví, kontro-
lování postupu v oblasti bez-
pečnosti, atd., např. mandátní 
smlouva, … 
Na základě žádosti podnika-

tele a doložených dokladů změ-
ní živnostenský úřad rozhodnutí 
o udělení koncese a rozsah před-
mětu podnikání uvede v souladu 
se zněním předmětu podnikání 
podle zákona č. 455/1991 Sb., 
ve znění účinném ode dne naby-
tí účinnosti tohoto zákona. 

Není-li žádost podána do 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, tj. do 30. 5. 2013, změ-
ní živnostenský úřad rozhodnutí 
o udělení koncese vydané před 
nabytím účinnosti tohoto zákona 
v rozsahu předmětu podnikání 
na „Silniční motorová doprava 
- osobní provozovaná vozidly 
určenými pro přepravu nejvýše 
9 osob včetně řidiče“, „Silniční 
motorová doprava - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízd-
ními soupravami o největší povo-
lené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zví-
řat nebo věcí“. Současně bude 
v tomto případě uložena povin-
nost uhradit náklady řízení ve výši 
1.000 Kč dle ustanovení § 79 odst. 
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpi-
sů.

Zároveň Vás upozorňujeme, 
že povinnost předložit doklady 
se vztahuje i na podnikatele, 
kteří mají přerušené provozování 
živnosti. 

Zaznamenali jsme ...

Zveme Vás na výstavu 
„Z Velké Moravy až do nepa-
měti a zpět“, jejímž autorem 
je Doc. Petr Francán. Výstava 
se uskuteční v Paláci Šlech-
tičen Moravského zemské-
ho muzea v Brně, a to od 
27. března 2013 (vernisáž) 
do konce září. Obsahuje 80 
velkoformátových fotografi í 
(celé přízemí paláce), které se 
vztahují k misii Svatých Cyrila 
a Metoděje, i jejich následně 
vyhnaných učedníků. Projekt 
vznikal 5 let. Výstavu podpo-
řili například Jihomoravský 
kraj a Pravoslavná církev ČR, 
která ji zařadila do ofi ciálních 
oslav příchodu svatých věro-
zvěstů na naše území.

Tomáš Šenkyřík

Poplatek za svoz odpadu
Sazba 650 Kč / osoba / rok. 

Splatnost do 31. 3. 2013 nebo 
čtvrtletně inkasem. 

Upozorňujeme, že se roz-
šiřuje okruh poplatníků. 
Poplatek platí fyzická osoba 
s trvalým pobytem v obci, 
cizinci s povoleným trvalým 
pobytem nebo přechodným 
pobytem nad 90 dní, vlastník 
bytu nebo rodinného domu, 
kde nemá nikdo hlášený trva-
lý pobyt.

Osvobozeni jsou poplatníci, 
kteří mají trvalý pobyt v sídle 
ohlašovny a ti, kteří nepobý-
vají min. 8 měsíců na území 
města.

Poplatníci jsou povinni 
ohlásit vznik a zánik poplatko-
vé povinnosti správci poplat-
ku do 15 dní.

Ing. Radmila Kafková

Stejně jako každý rok se 
těší příznivci prvotřídních 
moravských a českých vín 
na přelom února a března, 
kdy otevírá své brány Salon 
vín. Tato degustační expozi-
ce stovky nejlepších morav-
ských a českých vín nabídne 
od 2. března v zrekonstruova-
ném sklepení zámku ve Valti-
cích to nejlepší, co naši vinaři 
vyrobili a přihlásili do Salonu 
vín – národní soutěže vín ČR - 
největší a nejvyšší soutěže vín 
v České republice

Stálá vinařská expozice je 
umístěna v renovovaných 
sklepních prostorách domu 
U Synků, Hustopeče. Ve vinař-
ské expozici se nacházejí 
předměty, které původně 
sloužily k ošetřování vinic, 
k výrobě a uskladnění vína.

Karel Vavřík

Školská komise se na svých 
zasedáních v roce 2012 sešla 
celkem šestkrát v tomto složení: 

Předseda Mgr. Miroslava Růs-
ková, místopředseda: Ing. Jana 
Králová, tajemník: Eva Válková. 
Členové:  Dagmar Krkavcová , 
MUDr. Jitka Valachová, Mgr. Jit-
ka Veitová, Mgr. Martina Bartá-
ková, PhDr. Jitka Sýkorová.

V únoru se komise sešla popr-
vé v roce 2012. Na programu 
jednání byly aktuální informace 
z mateřské školy, příprava zápisu 
do 1. třídy základní školy, akce ke 
Dni matek.

Další jednání se konalo až 
začátkem měsíce května. Před-
mětem jednání byly aktuální 
informace z gymnázia (přijíma-

cí řízení do 1. ročníku, přípra-
va maturit, vyhlášený konkurs 
na ředitele), zápis dětí do mateř-
ské školy (kapacita mateřské 
školy, konkurs na ředitelku MŠ, 
navýšení kapacity školní jídelny, 
atletika dětí).

Velice diskutovaným problé-
mem byla také logopedická 
péče o děti, možnosti práce 
s dětmi v rámci mateřské školy. 
V červnu komise projednávala 
aktuální informace ze základ-
ní školy, provoz mateřské školy 
a školní družiny v době letních 
prázdnin, obsazenost „školských 
bytů“ a schválila plán práce na 
II. pololetí roku 2012.

Po prázdninách se komise 
sešla na výjezdním zasedání v 
Opatovicích. Hlavním bodem 
jednání byla připravenost všech 
škol na nový školní rok, organi-
zace školního roku a aktuální 
stavy žactva. Byla také podána 

Vyhodnocení činnosti školské komise za rok 2012

Eva Válková
tajemnice komise

informace o plánované výměně 
oken a zateplení budovy mateř-
ské školy. Říjnové jednání pro-
běhlo v budově mateřské školy 
na sídlišti Družba. Členky komise 
měly možnost prohlédnout si 
prostory školky (vybavenost jed-
notlivých tříd, kuchyně a společ-
ných prostor). Ředitelka informo-
vala o denním režimu, stravování 
a náplni činnosti v jednotlivých 
třídách. Byly také projednány 
podklady pro kulturní kalendář a 
protidrogová prevence na ško-
lách.

Poslední jednání v roce 2012 se 
konalo v polovině prosince a byl 
na něm schválen plán práce na 
I. pololetí roku 2013, vyhodnoce-
na činnost komise, výroční zprá-
vy škol a  diskutovány  aktuální 
informace z jednotlivých škol.

Zápisy z komisí byly pravidelně 
předávány starostovi i místosta-
rostovi.
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V neděli 10. února 2013 v odpoledních hodinách uspořádal Sokol 
Židlochovice besedu s Karlem Vavříkem o židlochovických historic-
kých zajímavostech. Třicítka posluchačů vyslechla povídání doplně-
né působivou prezentací s historickými fotkami. Mohli jsme se dozvě-
dět či připomenout, jak naše město dříve vypadalo, a zavzpomínat 
na některé (dnes již neexistující) stavby – např. mlýnský náhon, starý 
most přes Svratku, hotel U zlatého lva ad. 

Velice děkujeme Karlu Vavříkovi za dobře připravenou prezentaci 
i zajímavý komentář, místnímu gymnáziu za možnost využít promítací 
techniku a místnímu Sokolu za organizační zajištění této akce ke 140. 
výročí povýšení Židlochovic na město. 

Již nyní se těšíme na další pokračování, které se uskuteční v pátek 
22. března 2013 v 18 hodin rovněž v sokolovně a bude věnováno 
tentokrát zajímavostem z historie židlochovického zámku.

Beseda se zajímavostmi z historie Židlochovic
... uspořádaná ke 140. výročí povýšení Židlochovic na město

Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

Začátek února je tradičně 
v badmintonovém kalendáři 
věnován Mistrovství ČR jednotliv-
ců v kategorii dospělých. Letoš-
ní měření sil nejlepších českých 
badmintonistů proběhlo první 

únorový víkend v severočeském 
Mostu. Již třetím rokem po sobě 
se těchto bojů o mistrovské tituly 
účastní i náš nejlepší badminto-
nista uplynulých několika sezón 
a bývalý juniorský reprezen-
tant Ondřej Král. Svými výsled-
ky na republikových turnajích 
v průběhu probíhající sezóny si 
zajistil účast ve všech disciplí-
nách. V letošní sezóně hraje čtyř-

Další skvělý úspěch židlochovického badmintonu

Ing. Josef Kratochvíl
starosta TJ Sokol Židlochovice

hru s Ivo Stoklasou z TJ Meteor 
Radotín (Praha) a partnerkou do 
mixu je mu již třetím rokem Zuza-
na Jeřichová z Mostu. Letošní 
mistrovství bylo zahájeno v pátek 
v poledne a Ondra úspěšně zvlá-
dl 2 zápasy ve smíšené čtyřhře a 
po jednom zápasu ve dvouhře 
a čtyřhře. Vítězství v pátečních 
zápasech znamenala nejlep-
ší Ondrovy výsledky na MČR dospělých. V sobotu pak sice 

nejprve prohrál s pozdějším (již 
6 násobným) mistrem ČR Pet-
rem Koukalem a reprezentační 
deblovou dvojicí Kopřiva-Florián, 
ale ve smíšené čtyřhře se svojí 
spoluhráčkou získali cenný skalp 
3. nasazeného páru Hošek-Maix-
nerová poměrem 2:0 na sety a 
tím si Ondra zajistil bronzovou 
medaili z mistrovství republiky 
pro sezónu 2012/2013. O postup 
do fi nále sice prohráli s pozdější-
mi vítězi turnaje Bitman - Bášová, 
ale i tak je zisk bronzové medaile 
největším úspěchem Ondry Krále 
v kategorii dospělých. Je to také 
vůbec první medaile, kterou zís-
kal badmintonista TJ Sokol Žid-
lochovice v kategorii dospělých 
na turnaji MČR. 

Za výbor TJ přeji Ondrovi chuť 
do další badmintonové prá-
ce, úspěšné účinkování v ext-
ralize a v turnajích jednotlivců. 
V jednotlivcích hraje jako jeden 
z mála stále pod hlavičkou Soko-
la Židlochovice, za což mu patří 
uznání.

Ondřej Král - smíšená čtyřhra | foto: Luboš Trubač
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V prvním pololetí letošního 
školního roku proběhlo na míst-
ním gymnáziu několik testování 
znalostí žáků. Všechna pořádala 
společnost Scio. Na tato testová-
ní jsou mezi odbornou i laickou 
veřejností rozporuplné názory.  

 Gymnázium v Židlochovicích 
se těmto aktivitám již tradičně 
nebrání, a to z několika důvodů. 
Škola tímto testováním získává 
v prvé řadě zpětnou vazbu o zna-
lostech svých žáků a schopnosti 
jejich použití jiným způsobem, 
než jsou žáci běžně zvyklí v hodi-
nách a u svých učitelů. Žáci se 
dále mohou srovnávat nejen mezi 
sebou, ale i mezi svými vrstevníky 
na jiných školách. V posledním 
období také mohou sloužit i jako 
příprava ke státním maturitám 
nebo ověřování znalostí školní 
inspekcí. 

 V našem školním vzdělávacím 
programu zařazujeme již několik 
roků testování do tří ročníků: pri-

my, kvinty a oktávy. Také letos 
tomu tak bylo. Letos poprvé jsme 
však ve všech třech ročnících, 
na rozdíl od některých jiných 
škol, zvolili formu on-line testů. 
Oproti klasickému testování v tiš-
těné podobě se však projevilo 
při tomto způsobu několik vli-
vů, které měly negativní dopad 
na celkové výsledky. Například 
tam, kde bylo nutné si dělat růz-
né nákresy, pomocné výpočty 
nebo při poslechu v cizím jazyce. 
Také technické zajištění občas 
zaskřípalo. Proto se příště, bude-
li to možné, vrátíme k testování 
v tištěné formě tak, jak například 
v současnosti probíhají maturitní 
zkoušky. 

 I přes zmíněné komplikace 
si naše škola nevedla špatně, 
celkové výsledky byly spíše nad-
průměrné, lišily se podle ročníku, 
předmětu a samozřejmě žáka. 
Žáci zjistili, jaké učivo ovládají 
lépe, které naopak hůře. Učitelům 
by výsledky měly pomoci v jejich 
další práci. Škola totiž dostává 
velmi podrobné zprávy, kde jsou 
rozebrány i jednotlivé otázky, 
změny od předchozího testová-

Testování žáků židlochovického gymnázia

Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

ní, využití studijních předpokladů 
žáků apod. 

 V září se uskutečnilo testová-
ní kvinty pod názvem Vektor 1, 
zúčastnilo se ho 6118 žáků z 254 
tříd. Žáci vyplňovali celkem 11 
testů a z naší školy si v průměru 
nejlépe vedli Michaela Kurková a 
Filip Lunda. V říjnu byla testována 
prima, a to ve 3 testech tzv. Sto-
nožky. Mezi 6670 žáky z 268 tříd, 
patřili k nejlepším naši žáci Eliška 
Hroudná, Roman Dvořák, Matyáš 

Bosák a Veronika Hochmanová. 
Poslední testování pak měla oktá-
va, a to Vektor 4, které proběhlo 
v listopadu. Mělo celkem 11 testů 
a zúčastnilo se jej celkem 9107 
žáků z 394 maturitních tříd. Zde 
nejlepších výsledků dosáhli Voj-
těch Procházka a Jakub Holzer.

 Začátkem května čekají naše 
nejstarší žáky státní maturitní testy, 
v červnu pak žáky kvarty testová-
ní školní inspekce nazvané Niqus.

Společnost Scio působí v oblasti českého školství od roku 1996. Polem působnostitéto společnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání. Scio 
je na státu nezávislá a státem nefi nancovaná společnost. Do povědomí se dostala zejména jako instituce zabývající se vývojem a organizací testování v rámci 
přijímacích zkoušek a přípravy na ně.
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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na podzim 2012 se Vaše škola zúčastnila testování, které realizovala 
společnost Scio.

Máme to potěšení Vám oznámit, že ve Vaší škole je žák/žákyně s jedním 
z nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním nyní 
posíláme OCENĚNÍ za výborný výsledek a prosíme Vás nebo třídní učitele 
o předání ocenění spolu s vysvědčením.

Gratulujeme všem oceněným, Vám i pedagogickému sboru Vaší školy 
k dosaženému uspěchu a přejeme hodně úspěchů ve Vaší další práci.

za studio Pro školy společnost Scio



Když se řekne Rajmund Svobo-
da (objevují se verze Rajmund 
i Raimund), vybaví si znalec židlo-
chovické historie šestnáctiletého 
kloboučnického učně, který pro-
slul tím, že v roce 1882 realiza-
cí díla Vlastencové bohumilí 
odstartoval éru židlochovického 
ochotnického divadla. Kdo to 
ale vlastně byl, ten zázračný 
mladý režisér? 

Zdá se, že jeho divadelní pří-
nos je poněkud přeceňován a 
naopak jeho význam v celo-
společenském dění ve městě 
přehlížen. Podle učitele Antoní-
na Coufalíka to v onom legen-
dárním roce 1882 bylo tak, že se 
židlochovičtí studenti gymnázia 
společně s řemeslnickou cha-
sou, vedenou Svobodou, pustili 
do přípravy prvního českého 
divadelního představení ve měs-
tě. Hru se souborem ofi ciálně 
nastudoval právě Svoboda a 
podle Coufalíka to byl slibný 
začátek českého národního 
ruchu. Obraz slavného režiséra 
Svobody poněkud koriguje Milo-
slav Jurák ve své knížce Devate-
ro vyprávění, kde uvádí, že duší 
celé akce s divadelním předsta-
vením pravděpodobně nebyl 
Svoboda, ale kaplan František 
Mikšánek, uvědomělý Čech a 

dobrý organizátor, kolem kterého 
se shromažďovali studenti a učni 
a běžně diskutovali o českých 
novinách a knihách, které pře-
četli. Tento názor potvrzují i Fran-
tišek Horák s Arnoštem Ondrůjem 
a připomínají, že z podnětu Mik-
šánka vzniklo v Židlochovicích 
první volné sdružení české mlá-
deže, budoucí Omladina. Navíc 
v roce 1886 byla z podnětu Mik-
šánka založena Občanská bese-
da a dokonce i Česká záložna. 
Vůdcem židlochovických učňů 
byl ale Svoboda, a tak se díky 
Vlastencům zapsal do dějin jako 
režisér.

Po vyučení pracoval Svobo-
da ve svém oboru a angažo-
val se ve Společenstvu živností 
řemeslných, kde se od roku 1886 
sdružovali řemeslnící z města a 
okolí, ať už byla jejich jazykem 
čeština nebo němčina. Jak to 
tehdy u nás chodilo, menšinoví 
Němci chtěli mít vše pod kon-
trolou, a tedy i zmíněné spole-
čenstvo. Když se ale v roce 1899 
konaly volby, prosadila česká 
většina přes německé intriky zvo-
lení Svobody předsedou a od té 
doby již vedení zůstalo v českých 
rukách.  

Když v roce 1896 již po druhé 
pochodovali městem brněnští 
sokolové a v Židlochovicích byl 
založen Sokol, tehdy třicetiletý 
Svoboda byl opět u toho. Vté-
to  organizaci byl napřed jen 

Několik poznámek o Rajmundu Svobodovi 

Jiří Smutný členem, později se uplatnil i jako 
funkcionář (v roce 1918 byl sta-
rostou Sokola).

V roce 1912 se kloboučník 
Svoboda spolu s učitelem Cou-
falíkem pokusili založit továrnu 
na surové klobouky, která měla 
vzniknout jako protipól jediného 
a dominantního průmyslového 
podniku ve městě, proněmec-
kého cukrovaru. Přestože získa-
li pozemek a nakoupili stroje, 
nová a ryze česká továrna nikdy 
nevznikla. Proti bylo totiž nejen 
vedení města, ale i majitelé pan-
ství a cukrovaru.  

Rajmund Svoboda se uplatnil 
i v komunální politice. Jurák ho 
označuje jako „druhého expo-
nenta místního českého života“, 
když tím prvním myslí Coufalíka. 
Konstatuje, že oba dva po vzni-
ku Československa v roce 1918 
vytvořili „mohutnou organizaci 
národně demokratickou, která 
zpočátku byla jedinou politickou 
stranou ve městě“. Se vznikem 
dalších stran však její význam 
postupně upadal, až se stala 
prakticky zanedbatelnou. 2. lis-
topadu 1918 byl Svoboda zvolen 
do třicetičlenného národního 
výboru, v němž byly zastoupeny 
všechny vrstvy obyvatel a stal se 
i členem sedmičlenné užší rady, 
která 4. listopadu 1918 převza-
la správu města od tehdejší-
ho starosty Židlochovic Justina 
Roberta. Obecní volby se konaly 

15. 6. 1919 a v nich byl Svobo-
da zvolen zastupitelem. Volba 
městské rady a starosty se pak 
konala 1. 8. 1919. Zajímavou věc 
v této souvislosti objevila Lucie 
Dohnálková a uvedla ji ve své 
bakalářské práci (MU 2006). Při 
volbě starosty totiž získali stejný 
počet hlasů Svoboda i JUDr. Jan 
Dezort. O funkci starosty se pak 
losovalo a úspěšnější byl advo-
kát Dezort,  Svoboda se stal jeho 
prvním náměstkem. Na post sta-
rosty se posunul až po Dezortově 
rezignaci 8. července 1920. 

V roce 1923 se situace opako-
vala. Jak uvádí Jurák v již zmíně-
ném Devateru vyprávění, národ-
ní demokrat Svoboda dostal 
stejný počet hlasů jako národní 
socialista Karel Zitterbart. Když 
došlo na losování, měl Svoboda 
zase smůlu: z klobouku vytáhli Zit-
terbarta.  

V roce 1927 byl Rajmund Svo-
boda zvolen členem obecního 
zastupitelstva naposledy. Až do 
svého odchodu ze Židlochovic 
byl předsedou řiditelství ve Spoři-
telně. Kdy přesně a proč ze Židlo-
chovic odešel, se mi zatím nepo-
dařilo zjistit. Poslední záznam 
o jeho osobě jsem našel v měst-
ské kronice roku 1938. V rubrice 
„vlastnictví města“ je Antonínem 
Flodrem zapsán tento údaj: 
„Nadace. Věnování Rajmun-
da Svobody, hotovost a cenné 
papíry 2.598,90 Kč.“

Zápis dětí do 1. třídy na školní 
rok 2013/2014 proběhl v úterý 
5. 2. 2013 v budově ZŠ Židlocho-
vice na ulici Komenského 182.

K zápisu rodiče přihlásili 53 
dětí. 42 dětí je ze Židlochovic, 
3 z Vojkovic, 2 děti ze Syrovic a 
po jednom z Nosislavi, Blučiny, 
Rajhradu, Sokolnic, Rousínova a 
Brna. 

Cílem zápisu je posouzení 
školní zralosti dítěte. Ověřujeme 
porozumění instrukcím, soustře-
dění se na práci, matematické 
představy a prostorovou orienta-
ci, zrakové a sluchové vnímání, 
grafomotoriku, výslovnost.

Rodiče mohou požádat 
o odklad povinné školní docház-
ky pro své dítě do 31. 5. 2013. 
K žádosti je třeba doložit dopo-
ručující posouzení příslušného 

školského poradenského praco-
viště (nejbližší je Pedagogicko-
psychologická poradna Brno, 
odloučené pracoviště Židlocho-
vice, Nádražní ul. – Robertova 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2013/2014

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

vila) a doporučující posouzení 
dětského lékaře nebo klinického 
psychologa. Návštěva pedago-
gicko-psychologické poradny a 
zvážení odkladu povinné školní 

docházky byly doporučeny osmi 
rodičům přihlášených dětí. 

Pro školní rok 2013/2014 počí-
táme s otevřením dvou prvních 
tříd.

Zápis dětí do 1. třídy | foto: Miroslav Gergel
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Julius Robert, majitel židlocho-
vického cukrovaru a vynálezce 
difúze cukrové řepy se naro-
dil v Himbergu u Vídně. Někde 
jsem se dočetl, že toto městeč-
ko je hrdé na svého rodáka a že 
na tamním hřbitově stojí pseu-
dogotický památník postavený 
k poctě rodiny Robertových. 
Napadlo mně, že by bylo vhod-
né napsat kronikáři Himbergu 
o bližší údaje. Přítel prof. MUDr. 
Wendsche se nedal dlouho 
pobízet a poslal e-mail staros-
tovi i kronikáři do rodiště Julia 
Roberta. Dlouho nedošla žádná 
odpověď. Začal jsem pochybo-
vat o správnosti mé informace 
stran památníku a domníval 
jsem se, že moje informace byla 
asi nepřesná. Asi po měsíci přišel 
mail, který mě potěšil a tak se se 
čtenáři Zpravodaje rád podělím 
o informace, které jsou poučné 
a zajímavé.

Na okraji bývalého hřbitova 
rozprostírajícího se okolo farní-
ho kostela v Himbergu nechali 
postavit v roce 1862 potomci 
rodiny Edlen von ROBERT pro své 
zemřelé rodinné příslušníky pseu-
dogotický náhrobek. Protože byl 
tento hřbitov v důsledku nárůstu 

obyvatelstva později již malý, 
rozhodla se správa obce založit 
mimo obec nový hřbitov, a sice 
v ulici s označením Gutenhofer 
Straße. Tento hřbitov byl vysvě-
cen v roce 1880. V rámci úřední 
dohody o přenosu vlastnictví byl 
tento mohutný rodinný pomník 
převzat v roce 1898 starostou 
Rudolfem RIRSCHEM do péče 
obce a tvořil spolu s obvodovou 
zdí konec parku, který byl zřízen 
na části plochy bývalého hřbito-
va. Během druhé světové války 
byl pomník v dubnu 1945 částeč-
ně poškozen. V roce 1962 pak 
musel pomník ustoupit výstavbě 
nové budovy pro druhý stupeň 
základní školy. Dnes má tento 
pomník v paměti už jen starší 
generace občanů. 

Namísto tohoto pomníku byl 
v části obce Schulallee umístěn 
památník, který připomíná nej-
slavnějšího z rodu rodiny ROBER-
TŮ, Julia ROBERTA, a který nechal 
postavit Rakouský cukrovarnický 
průmysl. Julius ROBERT se narodil 
v roce 1862 jako synovec Ludwi-
ga Edlen von ROBERT, který zde 
v roce 1805 založil v ulici Auf der 
Walch továrnu na výrobu barev. 
Juliu ROBERTOVI se po dlouho-
letých experimentech podařilo 
v roce 1864 dosáhnout podstat-
ného zlepšení využití cukrové 
řepy. Vynalezl nový pracovní 
postup při čištění cukrové šťávy. 

Zápis v kronice obce Himberg u Vídně,
jak jej zaznamenal Josef Past v roce 1994

Tímto zcela novým postupem 
vznikl jako konečný produkt cukr. 
Vynález se pak celou Evropou 
rozšířil v cukrovarnickém průmyslu 
jako tzv. Robertova difúze. Jeho 
zásluhy jsou zřejmé nejen v cuk-
rovarnickém průmyslu, ale také 
v zemědělství, a to zavedením 
parního pluhu v období Rakous-
ka-Uherska. Tyto parní pluhy byly 
používány zhruba do roku 1935, 
a to zejména na velkých plo-
chách při statcích. Parní pluhy 
byly postupně vytlačeny stále 
častěji používanými traktory. 

Julius ROBERT obdržel za svůj prů-
kopnický vynález a další četné 
zásluhy od císaře Františka Jose-
fa I. „Řád Františka Josefa“ a 
„Řád železné koruny III. třídy“. 

Zemřel dne 9. února 1888 ve 
svém dlouholetém působišti 
v Židlochovicích.

Zápis nám poslal na počát-
ku roku 2013 kronikář Himbergu 
Franz Kowaczek. Za korespon-
denci děkuji MUDr. Wendsche-
mu, za překlad PhDr. Jitce Sýko-
rové.

Karel Vavřík

1853
13. března brzy ráno vyhořelo 
v Nosislavské ulici šest domů kry-
tých slámou. O tři roky později 
9. března 1856 večer zde shořely 
další tři domy s doškovou stře-
chou. 

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

1943
V jarních a letních měsících 
roku 1943 se daly po velkých 
deštích znovu do pohybu znač-

né části půdy na svážném úze-
mí na západní straně Výhonu. 
Pohyb byl tentokrát na ploše 
asi 7 ha. Země se pohybovala 
zvolna a nic ji nemohlo zadržet. 
Svážná půda postupovala zvol-
na hlubokou cestou k domu 
Františka Šlégla a za týden 
postoupila asi o půl metru. Země 
se nakupovala nad sebou a tvo-
řily se vrstvy až 6 metrů vysoké. 
Nad budovou staré obecné ško-
ly (za kostelem) byla vrstva dle 
úředního měření 11,80 m vysoká. 
V tomto roce bylo také započa-
to s odvodňováním ohroženého 
úseku. Na svážné území měly být 
položeny odvodňovací větve, 
z nichž jedna ústila do městské 
kanalizace, ostatní měly ústit 
do farského potoka. Drenáže 
měly být obloženy z části kuku-
řičnou slámou, z části bez obkla-
du, případně se štěrkovou výplní 

Trojka v dějinách Židlochovic - 3. část

Mgr. Karel Vavřík drenážního příkopu. Pedologic-
ká laboratoř Zemského úřadu 
v Brně dala na svážném území 
vyvrtat 30 sond z nichž bylo zjiště-
no, že svážlivé území pozůstává 
většinou ze železitých a písko-
vých jílů, které na některých mís-
tech sahají do značné hloubky. 

1953
Po několikaletém archivním 
bádání začal koncem března 
místní obětavý historik František 
Horák s konkrétním průzkumem 
Strejcova sboru. Hledal zde 
zapomenutou hrobku, v niž měli 
být pohřbeni někteří členové 
rodu Žerotínů. Po několika poku-
sech se mu tento historický unikát 
podařilo najít až v dalším roce. 

1953
Krátce po svém zvolení prezi-
dentem republiky (stalo se tak 

21. března 1953) projížděl nový 
prezident Antonín Zápotocký 
dne 15. června Židlochovicemi 
na Slovensko, kde se zúčastnil 
sjezdu Komunistické strany Slo-
venska. Rovněž následující den, 
16. června, kdy se vracel, jel přes 
naše město.

1963
25. března byla uzavřena silni-
ce ze Židlochovic do Vojkovic 
pro veškerou dopravu, protože 
ve Vojkovicích byl rozebírán sta-
rý most přes Svratku. Všechna 
doprava byla vedena na Hru-
šovany a odtud do Vojkovic. 
Silnice byla znovu otevřena 13. 
dubna 1963, ale opět pro pokra-
čování prací uzavřena v červen-
ci a srpnu.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Památce Julia Roberta – vynálezci cukrovarské difúze 1826 - 1888
foto: Franz Kowaczek

9Historické okénko www.zidlochovice.cz



Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
GARWOOD – Tajemství
BROOKER – Viagrové deníky
ROBERTS – Zahráváš si s ohněm
LINDSEY – Dokonalá partie 

Romány českých autorů
POPEL – Gajstova smrt
ŠABACH – Království za story
REINEROVÁ – Adiós, Španělsko

Historické romány
SEVERIN – Vikingové: Pod 
ochranou pohanského boha
VAUGHAN-HUGHES – Malová-
no krví

Detektivní romány
VONDRUŠKA – Záhada zlaté 
štoly, Králův dluh

Fantasy romány
HAMILTON – Provinilé štěstí, 
Rozesmátá mrtvola, Cirkus pro-
kletých

Naučná literatura
DUGAN – Pěstujeme magické 
rostliny

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
SPANLANGOVÁ – Pohádky 
ovčí babičky

Pohádkové příběhy
BŘEZINOVÁ – Ať žijí rytíři!
KLEMENTOVÁ – Kočičí povídá-
ní

Detektivní příběhy
PÖPPELMANN – Mozart a aten-
tát v opeře

Naučná literatura
PALIČKA – Nejlepší fotbalové 
kluby 2010 

Eva Procházková
knihovnice

V rámci 140. výročí povýšení 
Židlochovic na město se uskuteč-
ní 7. dubna v 16 hodin v židlocho-
vickém zámku slavnostní koncert 
Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. Koncert PSMU připome-
ne mimo zmíněné výročí města 
také 110. výročí trvání tohoto 
učitelského uměleckého tělesa 
a navíc ještě další významnou 
událost. 

3. července 1930 zpíva-
lo Sdružení v židlochovickém 
zámku prezidentu Masarykovi, 
který do židlochovického zám-
ku toto hudební těleso pozval. 
Pěvecké sdružení moravských 
učitelů jmenovalo prezidenta 
T. G. Masaryka čestným členem. 
18. září 1939 bylo PSMU přítomno 
na Masarykově pohřbu. Z rampy 
Národního muzea v Praze svému 
čestnému členu zazpívali Foer-
sterova Oráče a Nešverův sbor 
Moravě.

PSMU bylo založeno prof. Ferdi-
nandem Vachem v r. 1903. Je to 
neuvěřitelné, ale PSMU již existuje 
110 roků. Za dobu své existence 
absolvovalo už přes 2800 koncer-
tů v 288 místech naší vlasti a dal-

ších více jak 500 koncertů v 227 
místech v zahraničí. Těch zemí, 
které PSMU na svých koncert-
ních zájezdech navštívilo, bylo 
30. Od Paříže až po Moskvu a 
od Říma po Stockholm. Po roce 
1989 ke koncertním místům při-
bylo i Japonsko a USA. Nezřídka 
PSMU účinkovalo i na koncer-
tech s různými našimi i zahra-
ničními symfonickými orchestry 
a podílelo se tak na provedení 
mnoha oratorií a kantát. 

První židlochovický koncert 
pro T. G. Masaryka byl zahájen 
skladbou Josefa Nešvery Mora-
vě, která je monumentální hym-
nus oslavující moravskou zem. 
Také na letošním koncertě bude 
tato skladba uvedena. 

Pro úplnost je třeba dodat, 
že Moravští učitelé, jak se také 
někdy zkráceně toto těleso 
nazývá, koncertovali v našem 
městě celkem osmkrát. Naposle-
dy Moravští koncertovali  v židlo-
chovickém kostele 23. listopadu 
1997. Na tomto koncertě byla 
také uvedena kantáta Bohusla-
va Martinů Hora tří světel.

Už od samého počátku měl 
náš přední mužský pěvecký sbor 
spoustu obdivovatelů a přátel. 
Patřil k nim i světoznámý malíř 
Alfons Mucha. Tradiční vánoční 

T. G. Masaryk, Alfons Mucha a Pěvecké sdružení moravských učitelů

Mgr. Karel Vavřík koncerty PSMU ve Smetanově 
síni v Praze vždy pravidelně nav-
štěvoval a tak se mezi Alfonsem 
Muchou a tehdejším dirigentem 
prof. Vachem vytvořil velmi vřelý 
a přátelský vztah. Alfons Mucha 
hloubku svých prožitků ze setká-
ní se sborovým uměním vyjádřil 
v památníku PSMU z r. 1913 tak-
to: „…jedno z nejhlubších vzru-
šení v mém životě bylo vyvoláno 
před čtyřmi lety v Břeclavi, kdy 
jsem ponejprv poslouchal zpěvu 
vašeho zlatého Sdružení. Mimo 
skrovné výjimky žádná jiná hud-
ba ať v jakékoliv formě neza-
nechala v mé duši tak zářících 
stop.”

Alfons Mucha se zpívajícím 
učitelům odvděčil skvostným 
darem – zhotovil pro PSMU 
jedinečný plakát. Podobným 
uměleckým dílem se nemůže 
pochlubit žádné sborové těle-
so na světě. To vše v době, kdy 
byl Mistr Mucha zaneprázdněn 
naléhavými výtvarnými pracemi 
na výzdobě Obecního domu 
města Prahy. O to cennější byl 
jeho dar.

Nádherný barevný plakát 
vytiskla v roce 1911 pražská smí-
chovská tiskárna V. Neubert. 
(Původní tisky tohoto plakátu 
jsou dnes vydražovány v část-
kách dosahujících i desítek tisíc.) 

Muchův plakát však nebyl jen 
jediným projevem sympatií a 
upřímného přátelství. Mucha byl 
nápomocen Sdružení při organi-
zování zahraničních koncertních 
zájezdů, jež se už před první svě-
tovou válkou staly propagací 
našeho sborového umění v cizi-
ně.

Vzpomenul jsem události z r. 
1997, kdy PSMU uvedlo na žid-
lochovickém koncertě kantátu 
Bohuslava Martinů Hora tří světel. 
Pro úplnost jen dodávám, že na 
libretu této skladby se podílel syn 
Alfonse Muchy spisovatel a novi-
nář Jiří Mucha.

Jedním z mnoha nezapo-
menutelných vystoupení bylo 
pro mne, a jistě pro tisíce teh-
dejších posluchačů, zpívání 
na náměstí Svobody v Brně. Bylo 
to 26. listopadu 1989, kdy dese-
titisíce shromážděných přízniv-
ců Občanského fóra usilova-
lo o změnu totalitního režimu 
v demokratický stát. Pěvecké 
sdružení moravských učitelů stálo 
v místech, kde náměstí Svobody 
přechází v Masarykovu ulici. Tri-
buna s aktéry mítinku byla napro-
ti na širší straně náměstí. Mluvčí 
ohlásil z tribuny, že shromáždění 
přišlo pozdravit Pěvecké sdružení 
moravských učitelů. Do ztichlé-
ho davu za mrazivého počasí se 
přes obrovské městské auditori-
um nesly velebné tóny Nešvero-

vy Moravěnky. Po jejím dozpívání 
zahřměl skandovaný burácející 
jásot a potlesk mnohatisícového 
shromáždění: „Děkujeme, děku-
jeme!” Byly do dojemné chvíle. 
PSMU nikdy nezpívalo pro tak 
obrovské množství posluchačů.

Již v dalším roce bylo PSMU 
vyzváno, aby se svým vystupo-
váním zúčastnilo odměňování 
zasloužilých pedagogických 
pracovníků ve Španělském sále 
pražského Hradu. Koncertu byl 
přítomen i tehdejší prezident 
Václav Havel, který byl podobně 
jako Masaryk jmenován čestným 
členem PSMU. Vzpomínám si na 
větu, kterou tehdy při předávání 
členství řekl: „Moc vám za tuto 
poctu děkuji. Jenom po mně 
nechtějte, abych s vámi zpíval. 
Já bych vám to kazil.”

ilustrační foto
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Z dějepisu známe mnohá 
data a osobnosti i historické 
události, jež provázely historii 
naší země. Výročí povýšení Žid-
lochovic do stavu městského, 
které si připomínáme, mělo také 
své historické souvislosti, anebo 
alespoň zapadalo do dějin teh-
dejší monarchie podobně jako 
povýšení mnohých jiných sídel 
na území Čech a Moravy. 

Habsburskou monarchií, panu-
jící na našem území téměř 250 
let, zmítaly v polovině 19. století 
stále přetrvávající hospodářské 
a vnitropolitické problémy, které 
byly odrazem evropského i svě-
tového společenského vývoje. 
Neudržitelná revoluční situace 
roku 1848 ve Vídni donutila v říjnu 
císaře Ferdinanda V. s císařskou 
rodinou a početným doprovo-
dem uprchnout do Olomouce. 
Na našem zámku V Židlochovi-
cích se zastavili 12. října i s mla-
dým nástupcem trůnu Františ-

kem. Ten se již 2. prosince1848 
jako osmnáctiletý ujímá v Olo-
mouci vlády, stává se císařem a 
přijímá císařské jméno František 
Josef I., a to z úcty ke svému 
dědečkovi Františkovi I. a své-
mu strýci Josefu II. Po poráž-
ce revoluce na celém území 
monarchie v letech 1848 a 1849 
nastolil do své vlády modernější 
neoabsolutismus, jehož typický-
mi prvky byly cenzura, policejní 
kontrola, přísné zákony a tvrdé 
represivní prostředky. Díky tomu 
se stal v úvodu své vlády neob-
líbeným a v roce 1853 na něj 
byl spáchán pokus o atentát. 
I to snad vedlo k zahájení refo-
rem a velkých stavebních změn 
v samotné Vídni. V následují-
cím roce 1854 se oženil se svoji 
sestřenicí Alžbětou Bavorskou 
(Sisi), dodnes velmi oblíbenou 
osobností rakouských dějin. Mla-
dý císař miloval armádu a byl 
lásce k ní od mládí vychováván, 
což dosvědčuje i skutečnost, 
že se na veřejnosti velmi zřídka 
ukazoval jinak než ve vojenské 
uniformě. Bohužel však vojenské 

Mgr. Miroslav Cvrk akce jeho armády končily téměř 
vždy porážkami, které značně 
ovlivnili vnitřní i zahraniční politi-
ku císařství. Výsledkem Krymské 
války (1853 – 1856) byla izolace 
monarchie, následný konfl ikt se 
Sardinií a Francií skončil rovněž 
porážkou. Porážkou Pruskem roku 
1866 u Hradce skončila císařova 
naděje na vytvoření velkoně-
meckého státu pod nadvládou 
Rakouska. Rakousko – uherské 
vyrovnání v roce 1867 ukončilo 
ofi ciálně existenci Habsburské 
monarchie jako státního útvaru 
a zrodila se Rakousko – uherská 
monarchie ač se stejným panov-
níkem Františkem Josefem I., kte-
rý se nechává korunovat 8. červ-
na téhož roku za uherského krále. 
V Čechách a na Moravě nastu-
puje roku 1868 slovanská iniciati-
va vedená Františkem Palackým 
a F. L. Riegrem, kdy demonstra-
tivně odcestovali do Moskvy a 
požadovali podporu Slovanů 
u Ruské říše. Ta nebyla dostačují-
cí, a tak se následující rok obrátil 
F. L. Rieger na Napoleona III., ale 
Francie nejevila zájem. Dalším 
politickým i hospodářským zlo-
mem bylo vyhlášení Německého 
císařství v roce 1871.

I přes uvedené politické změ-
ny byla Rakousko – uherská 
monarchie v této době po Rusku 
druhým největším státním útva-
rem na území Evropy. Hospodář-
ství monarchie drželi především 
německé buržoazní vrstvy sou-
středěné ve Vídni a v českých 
průmyslových oblastech a s 
velkým a rostoucím vlivem i Ži-
dé žijící ve všech oblastech říše. 
Až do roku 1873, krachu na bur-
ze, se hovoří o  stabilním růstu 
ekonomiky a v evropském eko-
nomickém kontextu je monar-
chie stále uváděna za nejlépe 
se vyrovnávající s krizí. Od roku 
1880 se ekonomika začala znovu 
rychle vzpamatovávat zejména 
díky pomoci tzv. „univerzálních 
bank“ a rostoucímu počtu kar-
telů. 

V říši se od roku 1754 užívá 
platidlo zlatý (Florin) až do roku 
1892, kdy měnový systém pře-
chází na korunu. 

Velký význam pro hospodářský 
růst mělo po roce 1867 především 
rozšiřování železniční sítě, která 
rozproudila transport dřeva, uhlí, 
železa a oceli a pomohla rych-
lému rozvoji hospodářství. To při-
neslo i zmírnění demografi ckého 
problému, rostoucího přelidnění 
vesnic, který v druhé polovině 
19. stol. rozpoutává velkou emi-
grační vlnu, a to jak na východ 
do Ruska, tak i na americký kon-
tinent. 

Významné změny probíhaly 

i ve vzdělávání. Rakouský škol-
ský zákon z května 1868 sta-
novil na celém území monar-
chie povinnou osmiletou školní 
docházku, počet vyučovacích 
hodin i dnů v roce. Přestože se 
především na venkově nese-
tkala reforma s nadšením, vedla 
během krátké doby ke značné-
mu zvýšení gramotnosti obyvatel. 
V následujících dvaceti letech 
dochází ke stavbě nových škol-
ních budov a doplňování jejich 
standardizovaného vybavení, 
což bylo historicky nejvýznam-
nějším státním krokem ve vzdělá-
vací politice pro všechny země 
monarchie takřka do konce 20. 
století. Na základě uvedeného 
zákona se vyučování mohlo vést 
v jazyce většiny místní populace 
v regionu.

Rok 1873 byl pro monarchii 
a její vnitřní politiku významným 
svým novým volebním zákonem 
vydaným počátkem dubna, 
ale příliš se nezměnilo, k volbám 
mohlo jít opět pouze necelých 
6 % obyvatel. Pro města tu však 
přece jen změna nastala, a to 
ve zvýšeném počtu zastupitelů 
v říšské radě. Opravdové vše-
obecné volební právo začalo 
v monarchii platit až od 1. dub-
na 1906. I tak jen pro gramotné 
muže starší 25 let a nejméně 
šestiměsíčním trvalým pobytem 
v příslušném volebním obvodu.

Život ve společnosti a spole-
čenské postavení v druhé polo-
vině 19. stol. už nebyly určovány 
stavem, nýbrž pozicí, kterou kaž-
dý zaujímal v rámci společen-
ských tříd – různé vrstvy šlechty, 
střední třída, dělnictvo či rolnic-
tvo. V monarchii si své postave-
ní uchovává vyšší šlechta díky 
svým majetkům a privilegiím. 
Nižší šlechta, rostoucí fi nanční 
vliv Židů a nově zbohatlí podni-
katelé mají přímý vliv na postup-
nou vzájemnou asimilaci této 
střední vrstvy společnosti, která 
se na rozdíl od vyšší šlechty liší 
absencí vědomí „cti“, důležitého 
vyššího principu, nahrazovaného 
stále složitějším principem „prá-
va“.

Pro doplnění je nutné si povšim-
nout i velkého posunu v rozvoji 
uměleckých směrů, ať to byla 
hudba, malířství, sochařství nebo 
architektura. Po válečných 
letech obyvatelstvo monarchie 
odpočívá, mluví se o „slad-
kých  letech míru“. Velký rozkvět 
zaznamenaly opereta a kabare-
ty. V roce 1873 začíná vycházet 
časopis Lumír, týdeník nové bás-
nické generace novoromantis-
tů. Ve stejnou dobu však roste 
i opačný umělecký směr realistů 
a naturalistů.

Monarchie v letech 1848 – 1880

František Josef I. | www.wikipedia.org
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V Židlochovicích jsi v posled-
ních letech velmi činný na poli 
kultury. Jsi vystudovaný učitel 
s aprobací tělesná výchova 
a přírodopis. Čím Tě kultura jako 
taková fascinuje? 

Kultura je všeobecně vzato 
vše kolem nás. Je tím, čím se 
dokážeme odlišit od ostatních 
živočišných druhů. Existuje celá 
řada odvětví kultury a každý si 
pod tímto pojmem jistě vybaví 
něco jiného. Pro mě osobně kul-
tura znamená hybnou sílu, kte-
rá umožňuje společnosti vývoj. 
V tomto mě fascinuje, ať už jde 
o projev řečníka, muzikanta, 
psané slovo básníka či o záži-
tek z divadelního představení či 
z pohledu na obraz. Vždy dokáže 
člověka inspirovat, utvářet názo-
ry, rozvíjet vztahy mezi lidmi. 
Slouží nám i k zábavě, učení, či 
psychohygieně.

Říkáš muzikanta… teď mě 
napadá, že kromě jiného hraješ 
také na bicí. Můžeš nám před-
stavit svou kapelu?

Kapela SKRZNASKRZ vznikla 
v roce 2001. První zkouška pro-
běhla 11. 9., tedy přesně v den, 
kdy byl podniknut útok na new 
yorská „dvojčata“. Za těch 11 
let existence jsme odehráli asi 
250 koncertů po celé republice, 
a když se nás někdo zeptá, jaký 
styl vlastně hrajeme, neumíme 
odpovědět a raději ho pozveme 
na koncert, ať posoudí sám. 

Na stylové zařazení jsem se 
právě chtěl zeptat, ale vzal jsi mi 
ho z úst. V každém případě na 
svém kapelovém profi lu na ser-
veru Bandzone máte uvedeno, 
že hrajete christian-classical 

Tentokrát s ...
Davidem Kopečkem, učitelem, muzikantem a šéfem sdružení Inspiro

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

music (klasická křesťanská hud-
ba, pozn. TŠ) Můžeš to nějak při-
blížit?

Díky za tuhle otázku. Tím je 
vidět, že jsi jedním z dalších, koho 
to zaujalo či překvapilo. A mys-
lím, že je to tak správně. (smích)

Jsi hlavním tahounem občan-
ského sdružení Inspiro, v čem 
spočívá jeho hlavní poslání?

Inspiro bylo zakládáno partou 
mladých nadšenců, kteří chtěli 
vytvořit něco, co v Židlochovicích 
absolutně chybělo. Původním 
záměrem byla nabídka alterna-
tivních kulturních programů pro 
mládež, poněvadž se nám výběr 
mezi diskotékou a hospodou 
jako institucemi pro trávení vol-
ného času zdál být dost chabý. 
Myslím, že i když se personálně 
Inspiro pozměnilo, jeho původ-
ní poslání trvá do současnosti. 
Snažíme se o vytváření progra-
mu, ve kterém spojujeme pozná-
ní, zábavu, i odpočinek. Pevně 
věřím, že někoho inspirujeme.

Ano, ještě jsi zapomněl dodat, 
že k tomu všemu podáváte také 
výborný čaj…

Jestli je čaj výborný, musí 
posoudit návštěvník a kon-
zument. Pokud si někdo neví 
rady, mile rádi mu poradíme 
a pomůžeme s výběrem z asi 45 
druhů, které nyní máme v nabíd-
ce. Příprava čaje je trošku alchy-
mie, a to, jak čaj bude chutnat, 
záleží na spoustě různých okol-
ností.  

Současně také předsedáš kul-
turní komisi, která je poradním 
orgánem rady města. Čím se 
v současné době komise zabý-
vá?

V současné době jsou to pře-
devším přípravy na oslavu 140. 
výročí povýšení Židlochovic 
na město. Věřím, že pro velkou 
část obyvatel budou akce s těmi-
to oslavami kulturním přínosem. 
Komise se také chystá na dalším 
zasedání doporučit radě měs-
ta některé kroky vedoucí k lepší 
propagaci a zviditelnění našeho 
města. Pro děti s rodiči pak chys-
táme například program k Čaro-
dějnickému vítání jara.

Existuje nějaké vakuum 
v nabídce kulturních akcí 
v našem městě?

Myslím, že nabídka kulturních 
akcí je v našem městě dostačují-
cí – stručně: plesy, zábavy, před-
nášky, divadlo, letní kino, akce 
pro děti i rodiče s dětmi. Jen 
Inspiro uspořádalo za loňský rok 
patnáct různých akcí a každý 
zdejší spolek či organizace má 
jistě na svém kontě nejednu akci 
za rok. Každý si zde může přijít 
na své. Citelným problémem je 
kulturní místo – prostor pro různo-
rodá setkání. Ten tu zatím chy-
bí… 

Vhodné by bylo například 
podkroví tzv. Švestkova domu 
na Strejcově sboře, co si o tom 
jako předseda kulturní komise 
myslíš? 

Ano. Takový objekt by kulturní 
dění ve městě jistě velmi podpo-
řil. Máme zde velkou Sokolovnu 
a pak malé sklepení pod radnicí. 
Byl by to ideální obecní prostor 
střední velikosti.

Co by podle Tebe pomohlo 
ještě více rozvoji kultury v Židlo-
chovicích?

Co se týče rozvoje kultury 
v našem městě, mám zato, že 
kultura je tvořena lidmi a jen a 
pouze lidé mají možnost kulturu 
rozvíjet. Spíše mne trápí a nejsem 
sám, malý zájem veřejnosti. Zvykli 
jsme si mnohem více na pasivní 
přijímání zábavy. Sednout k tele-
vizi a „bavte mě“. Aktivní zájem 

něco zažít, někam se podívat, 
na něčem se podílet všeobecně 
upadá. Je to jednoduchá mate-
matika -  kultura = lidé, lidé = kul-
tura. O tom, jakou budeme mít 
kulturu, rozhodujeme převážně 
my sami. Historie je toho příklad-
ným svědkem.

Poprvé jsem se s Tebou setkal 
na přednášce o USA. Od té doby 
jsi podobných akcí uskutečnil 
více. Co Ti osobně cestování 
dává? G. K. Chesterton v jedné 
své povídce píše, že rád cestu-
je proto, aby objevil zpět svůj 
domov. Platí to pro Tebe také?

K cestování mě odmalič-
ka vedli již rodiče. S nimi jsem 
měl možnost poznat krásy naší 
země i mnohých evropských 
států. Díky nim jsem k cestová-
ní získal vřelý vztah, ale taktéž 
úctu ke všemu a všem, v jejichž 
teritoriu se nacházím. Cestová-
ní mi dává především svobodu 
vlastní volby, poznání nových 
míst a lidí, inspiraci, zkušenosti 
a úžasné zážitky, které dokáží 
vykouzlit úsměv na tváři i po 
mnoha letech. Návraty domů 
jsou důležitou součástí cestová-
ní. A když se navíc člověk pohy-
buje v podmínkách (přírodních, 
sociálních), které jsou pro nás 
dost nestandardní, je na místě si 
uvědomit, jak je fajn, že se máte 
vůbec kam a ke komu vrátit a že 
naše životní úroveň je na rozdíl 
od mnoha jiných míst na Zemi 
velmi vysoká. Takže ano, objevuji 
taktéž svůj domov. 

Díky za rozhovor

Doporučené odkazy:

David Kopeček působí v současné době jako učitel tělesné 
výchovy a přírodopisu na ZŠ Židlochovice. Je duší občanského 
sdružení Inspiro, které se stále výrazněji podílí na pořádání 
kulturních akcí v Židlochovicích. Rád cestuje a o svých cestách 
dokáže poutavě povídat. Hraje na bicí v kapele Skrznaskrz.

David Kopeček | foto: Ondřej Mahovský
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Také počasí v roce 2012 bylo 
dostatečně zajímavé a tak 
mi dovolte se k němu vrátit a 
popsat jeho průběh a charak-
teristiky. Teplotně byl loňský rok 
mírně nadprůměrný (+10,79°C, 
odchylka +0,73°C) a srážkově byl 
mírně podprůměrný (403,8mm 
srážek, 80,3% průměru). Teplot-
ně se zařadil na 5. místo (tep-
lejší byly roky 2007, 2000, 2008, 
1994). Srážkově byl 3. nejsušší 
(po letech 2003 a 2008). Podob-
ně jako jiné roky byly jednotlivé 
měsíce velmi proměnlivé (teplot-
ně většinou nadnormální, srážko-
vě většinou podnormální). Výraz-
něji teplotně nadprůměrné byly 
měsíce leden, březen, květen, 
červen a listopad, podprůměrné 
pak únor a prosinec. Srážkově 
výrazně nadprůměrný byl měsíc 
červen, podprůměrné byly měsí-
ce únor, březen, květen, září a 
listopad. Nejvyšší teplota vyšpl-
hala na +38,6°C dne 20. srpna 
(nejvyšší teplota v Židlochovicích 
od roku 1990), nejnižší -17,1°C 
jsem naměřil 13. února (vyrovná-
ní absolutního minima). Za celý 
rok se vyskytlo výrazně nadprů-
měrné množství letních dnů (tep-
lota +25°C a více), kterých bylo 
97 (průměr je 69 dnů). Tropických 
dnů (teplota +30°C a více) bylo 
více jak dvojnásobné množství 
průměru a to 42 (průměr je 19 
dnů). Na sníh byl rok 2012 vcel-
ku bohatý (zejména v únoru a 
hlavně v prosinci) a to celkem 30 
dnů (průměr je 38 dnů). Zajíma-
vostí je výskyt sněhové pokrývky 
koncem října (jedná se o úplně 
první sníh v tomto měsíci).

A nyní trochu zajímavostí 
o projevech počasí v jednotli-

Počasí roku 2012 v Židlochovicích

Ing. Karel Král
vých měsících. Měsíc leden se 
jako zimní příliš netvářil. V první 
polovině měsíce převažovalo 
počasí s teplotami většinou mezi 
+5°C až +10°C. V druhé polovi-
ně se postupně ochlazovalo a 
v úplném závěru se vyskytly dny 
s celodenními mrazy a minimál-
ními teplotami kolem -10°C. Únor 
byl v první polovině mrazivý a 
zasněžený, druhá polovina pak 
již výrazně teplejší a závěr rekord-
ně teplý. Březen již byl spíše jarní, 
v závěru pak v 7 dnech vystou-
pily teploty nad +20°C. V dubnu 
jsme si užili jak studené dny se 
zápornými teplotami (zejména 
velikonoční pondělí), tak v závě-
ru první letní a tropické dny roku 
2012 (první třicítky v měsíci dub-
nu za posledních 22 let). Květen 
byl nadprůměrně teplý (3. nej-
teplejší za 22 let) a velmi suchý 
(nejsušší za sledované období). 
Červen byl ve znamení typic-
kého letního počasí. V první 
polovině převládal medardov-
ský charakter, v druhé polovině 
se výrazně oteplovalo a počasí 
bylo ve znamení horkých letních 
dnů s teplotami (i rekordními) 
výrazně převyšujícími tropickou 
třicítku. Červenec byl pravým 
letním měsícem, značný počet 
nadprůměrně teplých dnů vyvo-
lával pocit velmi horkého měsí-
ce. Červenec začal tropickým 
počasím, které trvalo celou prv-
ní dekádu. Dále bylo spíše pro-
měnlivo s občasnými srážkami. 
Během měsíce srpna převládalo 
teplé a slunečné počasí, které 
bylo občas a vždy jen krátkodo-
bě vystřídáno příjemným ochla-
zením. Podobně, jako v celé 
republice (hlavně v Čechách), 
tak i v Židlochovicích padl „his-
torický“ teplotní rekord. Dne 
20. srpna vyšplhala teplota až 
na hodnotu +38,6°C. První deká-

da září byla pokračováním hor-
kého prázdninového počasí. 
Toto letní počasí bylo ukončeno 
výraznou srážkovou epizodou 
(19mm) a razantním ochlazením 
(o 18°C). Pak jsme se již většinou 
potýkali s proměnlivým, ale spíše 
slunečným počasím. Ke konci 
září jsme pak opět zaznamenali 
teplé a slunečné letní dny babí-
ho léta. I v úvodu měsíce října 
bylo teplo. Poté již nastoupilo 
proměnlivé počasí (z velké části 
inverzní se slunečným a teplým 
počasím na horách). Závěr pak 
už razantním způsobem ohlásil 
blížící se zimu. Na státní svátek se 
objevila sněhová pokrývka (první 
říjnová od roku 1990). Závěrečný 
podzimní měsíc se prezentoval 
sice příjemně vyrovnaným, ale 
typicky dušičkovým počasím. 
S výjimkou dvou až třech dnů 

převládala zatažená oblo-
ha, často doplněná mlhami či 
sníženými dohlednostmi. První 
polovina prosince byla skuteč-
ně zimní. Vyskytly se i celodenní 
mrazy se sněhovými srážkami a 
sněhovou pokrývkou. V nedě-
li před Štědrým dnem vydatně 
sněžilo s postupným přechodem 
na mrznoucí srážky a vytvořením 
ledovky. Slabá obleva na svátky 
způsobila, že Vánoce byly sice 
bílé, ale ne zcela idylické.

Toto tedy bylo v krátkosti shr-
nutí charakteristik a významných 
projevů počasí v Židlochovicích 
v uplynulém roce. Na závěr 
zhodnocení roku 2012 si přejme, 
aby i v tomto letošním bylo mno-
ho zajímavých projevů počasí, 
o kterých si budeme moci za rok 
napsat.

ilustrační foto
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Vzhledem k nutnosti sladit ana-
logové kanály v kabelové televi-
zi tak, aby byla nabídka stejná 
ve všech lokalitách, bylo nutné 
v místech, kde ještě není, přesu-
nout místní infokanál na pozici S5 
(133,25 MHz).

Hodně staré televize s mecha-
nickým laděním kanálů mohou 
mít problém s jeho naladěním. 
Když budete Váš infokanál ladit, 
najdete ho úplně na začátku, 
pod slovenskými stanicemi STV1 
(kanál S6) a STV2 (kanál S7). 

Pokud se s mechanickým ladí-
cím knofl íkem nebo kolíčkem 
pod tyto stanice nedostanete, 
není zřejmě Vaše televize schop-
na kanál S5 naladit.

Potíže s přeladěním infokanálu
Vyjádření fi rmy Self servis ke změně kanálu analogového vysílání  
Regionálního zpravodajství Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany u Brna

Radim Tichý
Self servis, s. r. o.

Pro bližší informace můžete 
volat dohledové centrum 
kabelové sítě Moravianet, kte-
ré je k dispozici 24 hodin denně 
na telefonním čísle 533 383 383.

Self servis oslovuje novou pro-
gramovou nabídkou své zákaz-
níky v Židlochovicích.
Při splnění určitých podmínek 
nabízíme set top box zdarma. 
Židlochovické regionální zpravo-

dajství je vysíláno digitálně v HD 
kvalitě, z toho důvodu výslovně 
doporučujeme při pořízení zvolit 
kvalitnější set top box umožňující 
příjem signálu v HD. Budete tak 
mít v nabídce vysílání Regionál-
ního zpravodajství Židlochovice, 
Vojkovice, Hrušovany u Brna.



Na břehu řeky Svratky kvete roz-
razil,
na břehu řeky Svratky roste nízká 
tráva,
rád chodil jsem tam denně, kou-
pal se a snil,
na břehu řeky Svratky kvete roz-
razil
a voda je tu těžká, chladná, kal-
ná, tmavá…

Všichni jistě známe tento úry-
vek z básně Vítězslava Nezvala. 
Málokdo by ale dokázal pre-
zentovat základní údaje o řece, 
která protéká naší obcí a vytváří 
zde tolik krásných zákoutí.
Řeka Svratka pramení na úbo-

čí Křivého javora a Žákovy hory v 
kraji Vysočina ve výšce 760 m n. 
m. Délka toku je 173 km. Začá-
tek – bystřinná část směřuje k 
severu, pak se obrací na jihový-
chod a na jih až k ústí. Na hor-
ním toku protéká hlubokým 
zalesněným údolím, nachází se 
zde vodní nádrž Vír, poté řeka 
teče širokým korytem s mírným 
spádem. Od obce Doubravník 
je koryto kamenité a objevují se 
peřeje, které u Štěpánovic kon-
čí a proud řeky ztrácí rychlost a 
směřuje k Brněnské přehradě. 

Tip na výlet
Nosislavská zátočina

Vladimír Svoboda
Libuše Konopíková
Převzato z Nosislavského 
zpravodaje z června 2012

Na území města Brna se nachá-
zí soutok Svratky se Svitavou. 
Dále je tok regulován a pomalu 
teče Dyjsko-svrateckým úvalem 
(u nás cca 192 m n. m.) až ke 
svému ústí v nadmořské výšce 
163 m n. m. Svratka ústí do řeky 
Dyje ve střední části věstonic-
ké novomlýnské nádrže jako její 
levý přítok. Pojmenování Svratky 
pravděpodobně vychází ze sta-
ročeského slova „sworti“ – vinout 
se. Je také nazývána Švarcavou 
(tento název vznikl z německého 
výrazu pro černou barvu). 

Lidé již odpradávna stavěli svá 
obydlí blízko řek. Využívali je jako 
zdroj vody a nakonec se snažili 
přizpůsobovat svým potřebám 
i koryta řek. Nejinak je to i s naší 
Svratkou. Snahy o narovnání 
a odklon toku od zastavěných 
oblastí známe z nedávné minu-
losti. Kdo ví, kde všude tato řeka 
tekla. Dokladem toho jsou zbyt-
ky slepých ramen v lese, včetně 
za komunismu ostudně zasypa-
ných tůní u hřiště.

Přirozený dvojitý meandr řeky 
Svratky je poslední neregulo-
vanou částí dolního toku. Před 
rokem 1989 existovaly plány 
na úpravu toku „narovnáním“ 
včetně úplného zničení zátočiny. 
Díky návrhu prof. Ing. Vladimíra 
Židka v místním Občanském fóru 
nebyly zrealizovány a Nosislav-
ská zátočina byla vyhlášena pří-
rodní památkou jako chráněný 
přírodní výtvor obecně závaznou 
vyhláškou bývalého Okresního 

úřadu v Břeclavi ze dne 25. září 
1991. Prof. Židek také navrhl 
plošný rozsah ochrany a ofi ciel-
ní název Nosislavská zátočina. 
Předtím se říkalo jen zátočina či 
„po našem“ zátočka.

Důvodem ochrany je zachová-
ní posledního původního mean-
dru, morfologicky nejvýznamnější 
a nejzachovalejší části o rozloze 
4,55 ha na dolním toku Svratky. 
Jsou zde břehová společenstva 
s významným výskytištěm živočiš-
ných populací. Chráněn je tok 
a koryto řeky spolu s přilehlými 
pozemky. Nachází se blízko sil-
nice č. 425 mezi Židlochovicemi 
a Nosislaví na katastrálním úze-
mí Nosislav. Přesná lokalizace je 
zobrazena v mapách a dána 
souřadnicemi 49° 1′ 4,3″ sev. šířky, 
16° 38′ 39,9″ vých. délky. Má evi-

denční číslo 2026 a správu vyko-
nává Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR.

Na levém břehu se polní tra-
tě nazývají Nosislavské zahrady 
a Humínka. Veřejnosti je přístup 
povolen pouze pěšky od silnice 
úzkou cestičkou. Táboření a roz-
dělávání ohně je zakázáno. Mys-
livost a rybářství jsou povoleny 
bez omezení. Zásahy do poros-
tů musí být předem projednány 
s orgány ochrany přírody. Chrá-
něná přírodní památka je ozna-
čena v terénu tabulemi se stát-
ním znakem. 

Zajděte se přesvědčit, zda 
voda v naší Svratce je oprav-
du tak těžká, chladná, kalná, 
tmavá… a možná zavzpomínat, 
že zde bylo kdysi oblíbené místo 
ke koupání.

Nosislavská zátočina | foto: foto.mapy.cz
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Prosba o zapůjčení fotografi í a historických materiálů

Vážení spoluobčané,
před 140 lety byly Židlocho-

vice povýšeny na město. U pří-
ležitosti tohoto významného jubi-
lea chystáme několik kulturních 
a společenských akcí, kterými 
si významné výročí připome-
ne. V této souvislosti jsme Vás 
také chtěli požádat o zapůjče-
ní Vašich fotografi í, které mají 
vypovídající historickou hodnotu 
a vztahují se k jakémukoli období 
dějin našeho města. Vaše foto-
grafi e jsme schopni na počkání 
skenovat, a ihned Vám je vrátit 
zpět. Obracet se můžete na pra-
covnici Infocentra, Martinu Křížo-
vou, tel.: 604 290 410, email: kri-
zova@zidlochovice.cz

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Podpora motorismu před 2. světovou válkou – dvě benzinové pumpy na horním konci náměstí.
foto: Městský vlastivědný archiv



Řádková inzerce:

Půjčky pro živnostníky a podnikatele. Posuzujeme dle 
obratu. Info: 774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz.

Masáže ŠINDELÁŘOVÁ, tel.: 728 086 368. Dle objednávky.
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březen | OCHRANA ROSTLIN A VINNÉ RÉVY
místo: spolková budova zahrádkářů
pořádá: ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

1. - 31.3. | MICHAL URBÁNEK - CESTOVÁNÍ
... výstava fotografi í
místo: Malá galerie RTIC

1. a 3. pátek v měsíci, 16:30 | SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
... s předem připraveným programem
místo: Fara Židlochovice

2. 3., 9:00 | HODNOCENÍ VÍN PRO VÝSTAVU
místo: školní jídelna
pořádá: ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

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
info: www.sokol-zidlochovice.cz

3. a 10. 3., 15:00 - 19:00 | HÁČKOVÁNÍ KABELEK
Přijďte s námi uháčkovat tašku, batůžek, obal na telefon, 
povlak na polštář, ...
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

9. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
... s prezentací fi rem
vstupné: 200 Kč

konzumace vystavených vzorků v ceně
program: tombola, cimbál, bohaté občerstvení, ...
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

9. a 23. 3., 13:30 - 19:30 | BAZÁREK
Přijďte si vybrat oblečení pro děti i dospělé, boty a botičky, 
pomůcky a hračky pro děti, knihy, domácí potřeby a deko-
race pro potěšení za pěkné ceny.
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

14. 3., 15:00 | BESEDA S DŮCHODCI
Hraje František Sedláček.
místo: spolková budova zahrádkářů, Palackého 260
pořádá: SPOZ Židlochovice

15.3, 20:00 | TANEČNÍ PŘIVÍTÁNÍ JARA
Hraje na klávesy výborný „Hamrla BOY“ všechny naše i svě-
tové hity.
místo: Robertova vila¨
pořádá: Robertova vila Catering & Club Židlochovice
info: www.robertovavila.cz

16. 3., 18:00 | EXPEDIČNÍ KAMERA 2013
... fi lmový festival outdoorových fi lmů
Čajovna začíná v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Inspiro
info: www.expedicnikamera.cz

17. 3., 15:00 | VÝTVARNÁ DÍLNA - PLSTĚNÍ
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Inspiro

Kultura v Židlochovicích - březen 2013

Vážení čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje v článku pana Mgr. Karla Vavříka 
„Tip na výlet - Přízřenice“ došlo při grafi cké sazbě ke gramatické 
chybě. Tímto se autorovi omlouvám.

Martina Křížová

17. 3., 11:15 | VYNÁŠENÍ MORANY
... s tradičními zpěvy a říkadly
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

21. 3., 9:30 a 10:30 | VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MATEŘSKOU 
ŠKOLU
místo: Robertova vila
pořádá: ZUŠ Židlochovice
info: zuszidlochovice.cz

21.3., 18:00 | ZDRAVÝ PES DNES?
... otázky a odpovědi. Přednáška MVDr. Petry Fedorové.
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

22. 3., 18:00 | PŘEDNÁŠKA O HISTORII ŽIDLOCHOVICKÉHO 
ZÁMKU
Přednáší Mgr. Karel Vavřík.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

22. 3., 18:00 | VÍNO A ČOKOLÁDA
Prezentace Vinařství Karel Válka.
vstupné: 50 Kč, předprodej na Informačním centru
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Informační centrum

24. 3., 18:00 | MALAJSIE
... cestopisné povídání s čajovnou
Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Inspiro

26. 3., 17:00 | VE VÍRU KLAVÍRU
... společný koncert žáků ZUŠ Židochvice a ZUŠ Ořechov
místo: Robertova vila
pořádá: ZUŠ Židlochovice
info: zuszidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

3. 4., 18:00 | „140 LET POVÝŠENÍ ŽIDLOCHOVIC NA MĚSTO“
... vernisáž výstavy
kurátor: Mgr. Karel Vavřík
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: Vlastivědný klub Židlochovice

7. 4., 17:00 | KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH 
UČITELŮ
místo: zámek - koncertní sál
pořádá: Městské kulturní středisko

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


