
říjen 2013 ROČNÍK XXXVII www.zidlochovice.cz

Elektronická aukce energií pro 
domácnosti bude pokračovat 
v říjnu

INFORMACE Z RADNICE SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Se zámeckou slavností jsme 
se přenesli do časů první 
republiky

HISTORICKÉ OKÉNKO
Hospodářská výstava v roce 
1929

RŮZNÉ
Rekonstrukce Mateřské školy 
Židlochovice

>> strana 3 >> strana 5 >> strana 8 >> strana 10

číslo 10

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Několik stručných informací k volbám:
Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průka-
zem, nebo platným občanským průkazem.

Voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém seznamu, popří-
padě zvláštním seznamu je zapsán, vydá 
městský úřad na jeho žádost voličský prů-
kaz. Volič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 
dnů přede dnem voleb, nebo osobně do 
okamžiku uzavření stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu.  Úřad voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek té politické strany, politické-
ho hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlaso-
vat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybra-
né politické strany, politického hnutí nebo 
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím 
lístku vybrané politické strany, politického 
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na posu-
zování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice se počítají i takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K tako-
vým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více 
než 4 kandidátům, počítá se takový hlaso-
vací lístek ve prospěch politické strany, poli-
tického hnutí nebo koalice, k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží.

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Starosta města Židlochovic podle ustanovení § 15 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici  
Komenského 182, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Masarykova, 
Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, 
Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666–668, č. p. 690-
703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska,

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Sokolovny na Tyršově ulici č. 161, 
Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Svratecká, Sportovní, 
Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidic-
ká, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. 
Družba č. p. 651–665.

3. Všem voličům budou nejpozději jeden den přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hla-
suje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Vlastimil Helma
starosta města

ilustrační foto
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Zaznamenali jsme ...

12. října v 17 hodin se koná 
v kostele Nejsvětejší Trojice 
v Brně–Králově Poli u příležitos-
ti Světového dne hospicové 
a paliativní péče benefi ční 
koncert na podporu Domu 
léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa v Rajhradě. Účinku-
je Brněnský fi lharmonický sbor 
Beseda brněnská.

V neděli 13. října v 16 hodin 
pořádá římsko-katolická 
farnost Moutnice v orlovně 
benefi ční koncert Hradišťa-
nu. Výtěžek koncertu je určen 
pro novostavbu vzdělávacího 
centra s kaplí P. Marie Bolest-
né v Nesvačilce. 

V neděli 20. října v 16 hodin 
bude v kostele Božského Srd-
ce Ježíšova u sester Těšitelek 
v Rajhradě hudebně-literár-
ní pásmo „Bratři ze Soluně“. 
Podrobnější informace nalez-
nete na www.rajhrad.cz/fraj-
hrad/cz/page004.php. 

V neděli 20. října se v Huso-
vě domě v Nosislavi odehrají 
v 15 hodin Osamělé večery 
Doroty N. Herečka divadla 
Semafor Marta Sovová před-
staví příběh Theodory Wilhel-
my Rozálie Němcové (1841–
1920), které doma říkali Dora 
nebo též Bohdanka a která 
byla v pořadí třetím ze čtyř 
dětí spisovatelky Boženy 
Němcové. Po divadle bude 
možno pohovořit i s autorkou 
mezinárodně úspěšné hry 
Milenou Štráfeldovou, redak-
torkou Českého rozhlasu.

Během října můžete zhléd-
nout v Nosislavi výstavu 
„Morava tolerantní“, která je 
tu instalována asi na tři týdny. 
Na jednom z panelů jsou také 
údaje o Židlochovicích. 

Přesnější údaje se dozvíte 
na telefonním čísle 739 244 
754.

A ještě malá oprava:
V minulém čísle Zpravodaje 

bylo v článku „Židlochovické 
popraviště“ omylem uvede-
na za popravu Vondry Zhaslo 
a Martina Vacovskýho částka 
48 zl,12 gr, 1 d. tato uvede-
ná částka je celkové vydání 
obce za kata v roce 1599. Za 
tuto chybu se omlouvám.

Jan Šotnar

rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Vážení spoluobčané,
léto už je nenávratně za námi, 

Výhon se začíná barvit do pod-
zimních barev a začal nový 
školní rok. O prázdninách si však 
mnozí pracovníci škol a města 
odpočinku příliš neužili. 

Mateřská škola prošla roz-
sáhlou rekonstrukcí, na kterou 
na první pohled upozorní nová 
vkusně zhotovená fasáda 
budovy. O rekonstrukci se více 
dozvíte z článku paní ředitelky. 
Považuji však za nutné kolek-
tivu pracovnic Mateřské školy 
vedených paní ředitelkou Dag-
mar Krkavcovou touto cestou 
poděkovat. S obrovským nasa-
zením dokázaly připravit školku 
pro děti na pondělí 2. září i pře-
sto, že do posledních dní probí-
haly v interiéru školky dokončo-
vací stavební práce.

V budově prvního stupně 
Základní školy v Židlochovi-
cích na ul. Komenského č. 182 
čekalo děti v první školní den 
také překvapení. Převlékaly se 
v nových, rozšířených šatnách a 
v přízemí budovy přibyla jedna 
nová třída, přestavěná z býva-
lého bytu.

První topnou sezónu zahajuje 
nová kotelna v budově školy 
na Tyršově ulici. Nová kotelna je 
umístěna v přízemí školy v míst-
nosti o velikosti přibližně 4 krát 
4 metry. Moderní technologie 
umožnily nahradit obrovské sta-
ré kotle malými závěsnými kotli 
s daleko nižší spotřebou plynu. 
Velké tepelné ztráty vykazoval 
také kanál, kterým se přivádělo 

Slovo starosty

Vlastimil Helma
starosta města

teplo z kotelny do školy (dnes již 
nepotřebný). Ten vedl přes škol-
ní zahradu po celé délce budo-
vy. Také pracovníci základní 
školy si zaslouží poděkování. 
Díky dobré organizaci se všech-
ny práce zvládly během prázd-
nin dokončit.

Poděkování si zaslouží i pra-
covnice knihovny, které doká-
zaly v šibeničním termínu 
zprovoznit knihovnu v novém 
pracovišti v budově Robertovy 
vily. Při zařazování do regálů jim 
prošly rukama stovky knih a jen 
díky jejich úsilí byl zahájen pro-
voz knihovny již 16. září.

Ve svém úvodníku bych ještě 
rád zhodnotil nedávné židlo-
chovické hody. Velkou radost 
jsem měl ze zjištění, že se letos 
bez velkého náboru sešlo 14 
párů stárků, dvakrát více než 
v roce 2012. Počasí však hodům 

letos příliš nepřálo. Sotva stárci 
úspěšně postavili máji, začalo 
poprchávat. Přesto předvedli 
v dešti, na úvod večerní zábavy, 
pochod pod májí a ani v pro-
močených šatech neztráceli 
dobrou náladu. V sobotu stej-
ně optimisticky, i přes drobné 
přeháňky, pojali zvaní na hody. 
Naštěstí se odpoledne počasí 
umoudřilo. V neděli pokračova-
li opět v plné parádě v kostele 
a za důstojný průběh mše byli 
panem farářem pochváleni.

Naše město může být na svoji 
mládež právem hrdé.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 22. 8. 2013
RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na realiza-
ci akce Stavební úpravy ZŠ 
Židlochovice Komenského 
182 takto: 1. DIRS Brno s.r.o., 
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno,  
IČ: 26255618; 2. PRORES, spol. 
s r.o. Křepice 329, 691 65 Kře-
pice, IČ: 47911603; 3. STAMA 
s.r.o., Masarykova 294, 691 64 
Nosislav, IČ: 46346201; 4. AKZ 
stavby spol. s r. o., Polní 18, 
664 44 BRNO,  IČ: 26253372; 5.  
HT Bohemia s.r.o., Výstaviště 
1, 647 00 Brno,  IČ: 22747298
v souladu s doporučením 

hodnotící komise zadat zakáz-
ku Protipovodňová opatření 
města Židlochovice uchazeči 
ELSPET s.r.o., 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem, Palackého 
353, IČ 63489996
provést opravu podlah v ZUŠ 
a uhradit fakturu v částce 
do 30 000 Kč
zveřejnit záměr směny pozem-
ku část p. č. KN 1634 za část 
p. č. KN 21 v k. ú Židlochovice; 
pozemky nad ulicí Nad Farou 
– součást vinohradu

RM schvaluje:
příspěvek ve výši 5 tis. Kč 

na provoz pečovatelské služ-
by Domu léčby bolesti s hos-
picem v Rajhradě.

Výběr z usnesení RM 5. 9. 2013
RM schvaluje:

zpracování aktualizace Stra-
tegického plánu rozvoje 
města Židlochovice na plá-
novací období 2015 až 2025 
pro klíčové oblasti: I. Územní 
a regionální souvislosti, hospo-
dářství; II. Doprava a doprav-
ní infrastruktura, technická 
infrastruktura, životní prostře-
dí;  III. Bydlení a sociální infra-

Mateřská škola Židlochovice po rekonstrukci | foto: Ing. Martina Dratva
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Zaznamenali jsme ...

Zlatou stuhu a titul jihomo-
ravské Vesnice roku 2013 zís-
kala obec Šakvice na Břec-
lavsku. Odbornou porotu 
přesvědčila svou vyrovnanos-
tí ve všech oblastech života 
na venkově, zejména činností 
mládeže, obnovou tradic 
a vztahu ke krajině. V kraj-
ském kole soutěže komise 
rozdala i další ocenění, která 
putovala mj. do Křtin, Starého 
Poddvorova, Ratíškovic nebo 
Chvalovic u Znojma. Šakvice 
obstály v konkurenci dalších 
14 obcí. Komise hodnotila 
každou z nich prostřednictvím 
deseti kritérií, mezi kterými 
byly například společenský 
život, péče o krajinu, aktivita 
občanů, záměry obce nebo 
vybavenost informačními 
technologiemi. Na základě 
vítězství v krajském kole postu-
pují Šakvice do kola celo-
státního, kde se rozhodne 
o držiteli titulu Vesnice roku 
2013. Soutěž Vesnice roku 
je každoročně vyhlašována 
od roku 1995. Jejím cílem je 
povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova, zveřejnit rozma-
nitost a pestrost uskutečňo-
vání programů obnovy vesnic 
a upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova, ale 
také snaha vyzdvihnout akti-
vity obcí, jejich představitelů 
a občanů.

Návštěvníky naší knihovny 
upozorňujeme, že Městská 
knihovna má nové telefonní 
číslo. Pracovnice knihovny 
kontaktujte prosím v půjčov-
ní době na telefonu 734 874 
629.

Postavme školu v Africe – již 
podesáté!

V úterý 8. 10. 2013 v dopo-
ledních hodinách se v Žid-
lochovicích uskuteční další 
ročník sbírky Postavme školu 
v Africe. Akci pořádají skau-
ti ve spolupráci s Člověkem 
v tísni a za uplynulých 10 let se 
podařilo v Etiopii postavit 14 
škol, které již vychovaly tisíce 
žáků. Během úterního dopo-
ledne potkáte skauty v ulicích 
Židlochovic, jimž můžete při-
spět do pokladniček, v prů-
běhu týdne 7.–11. 10. 2013 
bude sbírka probíhat rovněž 
na místní základní škole a 
gymnáziu.

Ondřej Novák

rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

struktura, bezpečnost, školství; 
IV. Kultura a sport, spolková 
činnost, cestovní ruch, péče 
o památky
výjimku z počtu žáků ZŠ z 30 
na 34 žáků na třídu pro školní 
rok 2013/2014

RM rozhodla:
zveřejnit záměr výpůjčky 
části parcely p. č. KN 345/1 

o výměře 2 m2 v k. ú. Židlo-
chovice na dobu 3 let; jedná 
se o část pozemku pod existu-
jící stavbou v místě svodnice 
z ulice Komenského směrem 
k řece

RM doporučuje:
starostovi města, aby nevy-
hradil plochu pro vylepení 
volebních plakátů pro vol-

by do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR konané 
ve dnech 25. a 26. října 2013

RM souhlasí:
s příspěvkem města na zho-
tovení projektu Dopravního 
značení k odklonu tranzit-
ní dopravy ze silnice II/425 
do výše 40 tis. Kč

Další kolo výběru dodava-
tele energií pro domácnosti 
pod záštitou města bude zahá-
jeno v úterý 15. října. 

Předchozí nákupy energií byly 
úspěšné. Dostatečný počet 

Elektronická aukce energií pro domácnosti bude 
pokračovat v říjnu

Vlastimil Helma
zájemců zajistil nabídku zajíma-
vých cen. V součtu elektřiny 
i plynu činila vysoutěžená cena 
oproti cenám původním úsporu 
1 274 000,- Kč. Kdo by nechtěl 
ušetřit ročně tisíce korun! Většina 
domácností vysoutěžené ceny 
přivítala a následně podepsala 
smlouvu s novým dodavatelem.

V elektronické aukci získali 

výhodnější ceny energií i někteří 
židlochovičtí podnikatelé.

Od 15. října bude v přízemí 
historické radnice opět probíhat 
sběr poptávek. Pověřený pra-
covník města pan Pavel Fila vám 
zde pomůže vyplnit nezávazný 
poptávkový formulář. V tomto 
kole se budou sbírat poptávky 
na elektřinu i plyn.

Termíny příjmu žádostí:

úterý 15. října 15:30 - 18:00
čtvrtek 17. října 15:30 - 18:00

úterý 22. října 15:30 - 18:00
čtvrtek 24. října 15:30 - 18:00
sobota 26. října 09:00 - 12:00

úterý 29. října 15:30 - 18:00
čtvrtek 31. října 15:30 - 18:00

Vážení spoluobčané,
zhruba před rokem jsem vás 

informoval o tom, že od 1. dubna 
2012 je v našem městě zakázán 
podomní a pochůzkový prodej, 
a to nařízením města č. 1/2012. 
Porušení tohoto nařízení je brá-
no jako přestupek, za který hrozí 
prodejci pokuta.

Přesto se však setkáváme s tím, 
že je toto nařízení porušováno. 
Prodejci neváhají zvonit u vašich 
domů, či se dokonce zaštiťovat 
jménem starosty. V jednom pří-
padě se navíc nerozpakovali 
prohlásit, že občany obcházejí 
pro druhé kolo nákupu energií 
pro domácnosti, zaštítěné měs-
tem Židlochovice, a že vše je 
se starostou města dohodnuté. 

Trable s podomními prodejci

Vlastimil Helma
Nevolat v takovémto případu 
městskou policii je však veliká 
chyba. Nikdy bych nepovolil 
komukoliv obcházet domácnos-
ti, a pokud vám to někdo tvrdí, 
tak lže. V září jsme zaznamena-
li několik takovýchto případů, 
kdy byl náš občan podvod-
ným prodejcem úmyslně okla-
mán a v dobré víře podepsal 
„nějakou“ smlouvu.

A jak v takovýchto případech 
postupovat? 

Odstoupení od kupní smlouvy 
lze provést pouze v případech, 
kdy nám to dovoluje zákon (§57 
občan. zák., §53 občan. zák.). 

V případě, že chcete odstou-
pit od kupní smlouvy uzavřené 
mimo prostory obvyklé k podni-
kání (od podomních prodejců 
u vás doma), pak můžete odstou-

pit od kupní smlouvy bez udání 
důvodu, a to do 14 dnů od jejího 
uzavření. Pak stačí, když prodejci 
zašlete dopis, ve kterém musíte 
výslovně uvést, že odstupujete 
od kupní smlouvy v souladu s §57 
občan. zák. (je důležité toto 
opravdu přesně specifi kovat, 
jinak by váš dopis mohl prodejce 
pojmout jako reklamaci a nikoliv 
odstoupení od smlouvy). Tento 
dopis pak zašlete doporučeně 
na adresu, kterou vám prodejce 
poskytl, případně na jinou kon-
taktní adresu prodejce. 

Lépe je však takovýmto situ-
acím předcházet. V případě 
jakýchkoliv pochybností volat 
městskou policii, tel. 604 290 319, 
nebo lépe - prodejce domů 
vůbec nepouštět a volat policii 
rovnou.

ilustrační foto



vozidla, 1x kolo, 1x dětské odrážed-
lo, 1x meteostanice, 1x výherní 
automat, 1x batoh)
odchyt zvířat (37 psů, 2x kotě)  
usměrňování dopravy, neho-
dy (16x) 
kontrola kácení stromů (3x při-
stižení neoprávněného kácení)
kontrola mládeže
kontrola podezřelých osob
spolupráce s Policií České 
republiky 21x (asistence při ote-
vření bytu, při rvačkách, ničení 
soukr. majetku, vloupání, hledání 
pohřešovaných osob)
spolupráce s HZS a SDH 6x 
(hasiči-požáry a nehody)
prověření a lustrace odstave-
ných vozidel
prevence kriminality
kontrola podnapilých osob 
13x, 2x – převezení na záchyt-
ku 
předání záznamů z kamerové-
ho systému PČR 20x
odtah vozidel
zjištění nefunkčního osvětlení
nouzové otevření bytu a přivo-
lání záchranné služby

Městská policie dále dohlíží 
na bezproblémový průběh kul-
turních, sportovních a společen-
ských akcí. Provádí dohled na 
přechodech pro chodce. Prová-
dí pravidelnou kontrolu koupališť, 
hřbitovů a rozhledny. 

Informace o událostech řeše-
ných MP Židlochovice za obdo-
bí 1.1.2013 – 30.6.2013 v obcích 
Blučina, Vojkovice, Žabčice a ve 
městě Židlochovice.

Městská policie při zabezpe-
čování místních záležitostí veřej-
ného pořádku a plnění dalších 
úkolů podle zákona č. 553/1991 
Sb., nebo zvláštního zákona, řeši-
la na území obcí tyto přestupky: 

§ 125 c – přestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích

Informace o událostech řešených Městskou policií

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

řešeno – 244 přestupků
§ 46 – přestupky proti pořádku 
ve státní správě a proti pořád-
ku v územní samosprávě

řešeno – 106 přestupků
§ 47 přestupky proti veřejnému 
pořádku

řešeno – 26 přestupků 
§ 49 – přestupky proti občan-
skému soužití

řešeno – 6 přestupků
§ 50 – přestupky proti majetku

řešeno – 20 přestupků

Řešené přestupky dle zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích:

§ 19 odst. 2 – je zakázáno zne-
čišťovat silnice, místní komuni-
kace a jejich součásti

řešeno – 5 přestupků

§ 19 odst. 2 písm. g) – je zaká-
záno odstavovat silniční vozi-
dlo, které je trvale nezpůsobilé 
provozu na pozemních komu-
nikacích (vrak a zcela zjevně 
nepojízdná vozidla)

řešeno – 9 přestupků 
§ 19 odst. 2 písm. a) – neopráv-
něné odstraňování, pozměňo-
vání dopravního značení

řešeny – 4 přestupky
Městská policie přijala 192 
telefonických oznámení od 
občanů.
Postoupení přestupků správní-
mu orgánu
postoupeno – 7 přestupků 

(doprava, občanské soužití)
Zjištění trestné činnosti dle 
zákona č. 140/1961 Sb. – trestní 
zákon (předáno PČR)

předáno – 12 trestných činů
(odcizení kol, maření soud. rozhod-
nutí, krádeže, nález věcí z trestné 

činnosti, zadržení zloděje)

Další činnost Městské policie:
kontrola objektů napojených 
na pult centrální ochrany
výjezd hlídky na tísňové volání 
(senioři)
kontrola prodejců v obci (36 
kontrol) 
kontrola podomních prodejců 
(28 kontrol – vykázání)
převzetí a odevzdání naleze-
ných věcí (2x doklady, 2x klíče od 
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Vážení spoluobčané,
spolu s tímto číslem Zpravoda-

je jste obdrželi dotazník Plánu-
jeme rozvoj města - společně. 
Jak je patrné již z názvu, jeho 
vyplněním se můžete aktivně 
účastnit vytváření plánu rozvoje 
města, neboť výsledky tohoto 
názorového průzkumu  budou  
zohledněny jak při hodnocení 
současného plánovacího obdo-
bí od roku 2006, tak při tvorbě 
nového plánu rozvoje města na 
léta 2015 až 2025.

Využijte prosím této příležitosti 
a napište nám, s čím jste spoko-
jeni, s čím naopak nejste a jak 
si myslíte, že by měl další rozvoj 
města pokračovat. Co je třeba 
podporovat, kam zacílit příští 
investice a další podporu. 

Děkujeme všem, kteří si najdou 
čas na zamyšlení a přispějí svými 
názory.

Strategie rozvoje města Židlochovice

Vlastimil Helma
starosta města

ilustrační foto



8. září se uskutečnil již šestý 
ročník Zámecké slavnosti v pro-
storách areálu židlochovického 
zámku. Městské kulturní středisko 
se rozhodlo pojmout tentokrát 
dramaturgii akce mírně odlišněji. 
Hlavním motivem slavností se sta-
la doba 30. let minulého století. 
Toto období nám bravurně přib-
lížila skupina Melody Gentlemen 
z Lednice. Kromě porce neza-
pomenutelných šlágrů a swin-
gových skladeb nabídl soubor 
vkusné dobové módní přehlídky, 
doplněné vtipným komentářem. 
Jsme potěšeni, že tento drama-
turgický námět kulturní referent-

ky Mileny Moudré vzbudil u náv-
štěvníků velmi kladné ohlasy. 
V souvislosti s uspořádáním této 
akce je radostí poděkovat těm, 
kteří pro vás Zámeckou slavnost 
nachystali. Jsou jimi pracovníci 
Lesního závodu v Židlochovicích, 
zaměstnankyně MKS (které celou 
akci připravily a organizačně 
koordinovaly), Sdružení Židlocho-
vice (výstava jejich keramických 
děl byla radostí pro oči návštěv-
níků), MC Robátko (které připra-
vilo program pro naše nejmenší), 
Odbor investic a místního hos-
podářství a Sbor dobrovolných 
hasičů (kteří se postarali o tech-
nické zázemí). Velmi nás potěšila 
také vysoká účast návštěvníků 
Zámecké slavnosti. Samotnou 
prohlídku zámku navštívilo 650 
zájemců.

Se zámeckou slavností jsme se přenesli do časů první republiky

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

ZO ČZS Židlochovice společ-
ně s městem a Židlochovickým 
vlastivědným klubem uspořá-
dala v sobotu 7. září 2013 akci 
„Putování za historií Židlochovic“. 
Sraz zájemců byl u staré radni-
ce, odkud se účastníci přemístili 
na Strejcův sbor, kde si připomně-
li objevení hrobky Žerotínů v roce 
1956. V úvodu přivítal přítomné 
pan Vlastimil Helma, starosta 

Putování za historií Židlochovic

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

města, a připomněl význam-
ný šlechtický rod Žerotínů, kte-
rý působil na Moravě. O tom, 
jak byla objevena tato hrobka 
panem Františkem Horákem a 
jejím dalším osudu hovořil archi-
vář města pan Eduard Vyhlídal. 
Místo, kde se hrobka nachází, 
nechal vyznačit MěÚ odlišnou 
dlažbou, ve které je zabudová-
na kachle s erbovním znakem 
Žerotínů a na domě č. p. 265 je 
umístěna informační tabule.

Poté se účastníci vydali k loka-
litě „Šibeniční podsedek“, kde se 
konal akt požehnání obnove-

ného kříže, který kolemjdoucím 
připomíná neblahé místo popra-
viště v Židlochovicích. Požehnání 
provedl po úvodním slovu před-
sedy ZO ČZS pana Jana Šotnara 
P. Pawel Cebula, farář židlocho-
vické farnosti.

Krom památného kříže bylo 
toto místo doplněno dřevěným 
křížem, popravčím špalkem a 
informační tabulí.

O zpestření tohoto aktu se 
postarali v dobových unifor-
mách členové historického klu-
bu střelců svatého Gotharda 
z Dolních Kounic a pan Tomáš 

Šenkyřík s paní Karolínou Otýp-
kovou, kteří zahráli a zazpívali 
dobovou píseň.

Po ukončení připravila ZO ČZS 
pro účastníky, kterých bylo více 
než 100, posezení ve spolkové 
budově s menším občerstvením.

Poděkování patří všem, kteří se 
nějakým způsobem ať na obno-
vě památky, tak i na akci samot-
né podíleli, zvláště členům ZO 
ČZS, panu Karlu Čaloudovi, sta-
vební fi rmě pana Františka Šva-
říčka a městu Židlochovice.

12. dubna 2013 byla jeřábem 
sundána jehlanovitá střecha 
kostelní věže. Už několik roků její 
dřevěná konstrukce chátrala. 
Děravá plechová krytina umož-
ňovala zatékání dešťové vody 
do konstrukce dřevěného krovu. 
Shnilé trámy ohrožovaly stabilitu 
věžní střechy, což si mnozí obča-
né uvědomili teprve v okamžiku, 
kdy nástavba věže byla umístě-
na a připravena vedle kostela 
k rozsáhlé opravě. 

A tak po necelém půl roce 
nezvyklého pohledu na věž bez 
nástavby byl 15. srpna opravený 
jehlan věže dopraven na místo, 

Promeškaná příležitost

Mgr. Karel Vavřík
kam odedávna patřil. Měděný 
plech v odrazu slunečních paprs-
ků do daleka oznamuje, že opra-
va byla úspěšně provedena a že 
židlochovický kostel Povýšení sv. 
Kříže je opět ozdobou města. 
Do pozlacené báně byly uloženy 
dokumenty, které příštím gene-
racím vyjeví stav farnosti i města 
v době opravy věže. 

Nadějně jsem zhlížel k opra-
vě a spolu s některými dalšími 
občany Židlochovic jsem doufal, 
že konečně bude přikročeno 
k původnímu projektu význam-
ného architekta vrcholného 
baroka J. L. Hildebrandta. Jejich 
i moje přání a podnětné návrhy 
zůstaly nevyslyšeny, biskupská 
konzistoř neuznala za vhod-
né ani odpovědět na e-mail. 

Původní nádherná barokní věž 
zůstala opět jen na dochované 
a náhodně nalezené rytině a tak 
vlastně zůstalo u provizoria z roku 
1856, kdy věž byla stržena vichři-
cí a necitlivě opravena do dneš-
ní podoby. 

Příležitost byla promarněna, 
z původního Hildebrantova sta-
vebního záměru nezbylo vůbec 
nic. Jen obvodové zdivo.

Jedním z přátel jsem byl žer-
tem označen v této záležitosti za 
rebela. Nejsem sám. Už v roce 
1910 Augustin Kratochvíl ve Vlas-
tivědě moravské na straně 69 
uvádí, že věž židlochovického 
kostela je nevkusná *). Ostat-
ně právě tato věta mne kdysi 
natolik zaujala, že jsem dlouho 
zkoumal její oprávněnost a došel 

k názoru, že Augustin Kratochvíl 
se nemýlil.

Zájemcům doporučuji přečte-
ní malé publikace Židlochovický 
kostel Povýšení sv. Kříže, která 
vyšla v r. 2006. Problematikou se 
také zabývá několik statí v červ-
novém čísle našeho Zpravodaje. 

Lze si přát, aby důkladná opra-
va věže vydržela bez pohromy 
další desítky roků. A také naději, 
že v příštích generacích se nalez-
nou lidé, kteří naplní Hildebrand-
tův architektonický odkaz. Vždyť 
jinde na Moravě obdobný kostel 
navržený Hildebrandtem nena-
lezneme. 

*)Ve stručnějším vydání Vlastivě-
dy moravské je tato věta uvede-
na na str. 29.
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Melody Gentlemen se šlágry z časů našich babiček | foto: Miroslav Gergel
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Nová půjčovna her v Mateřském 
centru Robátko

V mateřském centru Robát-
ko už od jeho založení úspěšně 
funguje půjčovna knih pro děti 
i dospělé. Nejprve naše kni-
hovnička obsahovala výhrad-
ně darované svazky, později 
jsme pořídili i další tituly pro děti 
i dospělé z dotací. Darované 
svazky ale neustále přibývají 
– tímto všem dárcům děkujeme. 
Knihovnička je zaměřena přede-
vším na tituly pro děti, o výchově, 
vztazích, rady a návody na krea-
tivní činnost s dětmi ap. 

Nyní jsme zřídili v rámci projektu 
půjčovnu společenských a stol-
ních her pro celou rodinu s hra-
mi pro děti od 3-99 let. Pro členy 
MC Robátko je půjčování knih 
i her zdarma, pro nečleny za 
poplatek (více info na webu a 
přímo v Robátku). V nové půj-
čovně je téměř 80 her, od nauč-
ných (např. Brainbox, Byl jednou 
jeden život, Po stopách svatých 
Cyrila a Metoděje, Dávej bacha! 
aneb Bezpečný start do života), 
přes motorické a logické (puz-
zle, smart hry) až po ty, při kte-
rých celá rodina určitě zažije 
spoustu legrace (např. Včelky, 
autorské hry od Lucie Ernestové, 
Dixit, Kuřecí olympiáda, Activi-
ty, Cink!). Hry je možné zapůjčit 
si v době tučně vytištěných krouž-
ků/kurzů v rozvrhu MC Robátko. 
Přejeme všem příjemně strávený 
čas s dětmi! 

Kdo tvoří Mateřské centrum 
Robátko?

Mateřské centrum Robátko, 
o.s. je nezisková organizace 
sdružující aktivní rodiče, kte-
ří centrum navštěvují nebo se 
dobrovolnicky starají o jeho chod 
a koordinují pravidelný program 
a akce centra. Pilíře jeho činnos-
ti spočívají v sociální prevenci 
rodiny, rozvoji potenciálu rodičů 
na rodičovské dovolené, nená-
silné socializaci dítěte. Důležitý 
je i princip pospolitosti, vytváření 
tradiční komunity, osvěta na poli 
výchovy, vztahů a zdraví.

Těšíme se na všechny, kte-
ří chtějí kreativně trávit čas se 
svými dětmi, potkat nové přáte-
le, odpočinout si od každoden-
ních povinností a načerpat nové 
poznatky. Vítáni jsou i ti, kte-
ří se chtějí zapojit do programu 
a koordinace centra. Kontak-
tujte nás na emailu info@mcro-
batko.cz.

Hlavní výhody členství v Mateř-
ském centru Robátko:

vstup do herniček zdarma
sleva na poplatku za vybrané 
kurzy/kroužky
půjčování knih z knihovničky 
MC Robátko zdarma
půjčování her zdarma
možnost ovlivňování činnosti 
centra

Poplatek členství pro celou rodi-
nu:

400 Kč – s platností září-srpen
300 Kč – s platností únor-srpen

Mateřské centrum ROBÁTKO

Mirka Šenkyříková

PONDĚLÍ

15:30 - 16:15 Minitanečky se Zdenou

16:30 - 17:15 Dětská jóga na sluníčku s motýlky

19:00 - 20:00 Jóga s prvky pilates pro dospělé

20:15 - 21:15 Jóga s prvky pilates pro dospělé

ÚTERÝ

09:30 - 11:00 Písničková hernička

15:30 - 16:15 Aj pro děti HOCUS A LOTUS level I

16:15 - 17:00 Aj pro děti HOCUS A LOTUS level II

17:00 - 17:45 Aj pro děti HOCUS A LOTUS level III

17:45 - 18:30 Aj pro děti HOCUS A LOTUS děti od 1,5 roku s rodiči

STŘEDA

09:30 - 11:00 Dobrodružná hernička

17:00 - 18:30 Aj pro dospělé I

18:45 - 20:15 Aj pro dospělé II

ČTVRTEK

09:30 - 11:00 Říkanková hernička

15:00 - 17:30 Klubeček  dětí s DS (3. týden v měsíci)

17:45 - 19:15 Francouzština pro dospělé

19:45 - 21:00 Háčkování pro začátečníky i pokročilé

PÁTEK

08:45 - 09:30 Robátka (HŠ Yamaha)

09:45 - 10:30 První krůčky k hudbě (HŠ Yamaha)

10:45 - 11:30 První krůčky k hudbě (HŠ Yamaha)

NEDĚLE

19:00 - 20:00 Jóga s prvky pilates pro dospělé

Na tučně psané kroužky/kurzy lze uplatnit členské zvýhodnění.
WWW.MCROBATKO.CZ | krouzky@mcrobatko.cz

ROZVRH MC ROBÁTKO 2013/2014

Jubilanti Židlochovic

Gabriela Motlíčková
Kancelář starosty

27. srpna se vydal starosta 
města s manželi Vyhlídalový-
mi do Prahy navštívit opět po 
dvou letech paní Vlastu a pana 
Miloslava Jurákovy. Oba slavili 
92. výročí narození. Pan Eduard 
Vyhlídal si s panem JUDr. Milosla-
vem Jurákem popovídali o historii 
Židlochovic a paní Jitka Vyhlída-
lová si s paní Vlastou Jurákovou 
povídaly o současných Židlocho-
vicích. Při loučení nezapomněli 
manželé Jurákovi pozdravovat 
všechny známé v jejich milých 
Židlochovicích.

7. září oslavila paní Věra Svo-
bodová 96 let. Pan starosta ji 
navštívil spolu s paní Libuší Kvas-
ničkovou. Paní Věra Svobodová 
je nejstarší občankou Židlocho-
vic a s panem starostou si popo-
vídali o jejích aktivitách v židlo-
chovickém Sokole.

12. září v den 90. narozenin 
navštívil pan starosta spolu s paní 
Evou Bílkovu paní Zdeňku Janá-
kovou. Paní Janáková vzpomí-
nala na pád letadla v roce 1948, 
které havarovalo při pokusu 
podletět most.

Redakce zpravodaje se přidá-
vá se svou gratulací a přeje všem 
oslavencům hodně zdraví. Návštěva manželů Jurákových | foto: Milena Fischerová



Letos uplynulo 400 let od třetí-
ho a zároveň poslední předbě-
lohorského vydání tzv. Bratrské  
bible (od 19. století označované 
jako Kralické). 

I přes vynález knihtisku byla 
bible pro běžné laické (tedy 
nekněžské) čtenáře v podstatě 
nedostupná. A to nejen z fi nanč-
ních důvodů, ale také proto, že 
západní latinská církev její četbu 
laikům zapovídala (1564). Dělo 
se tak i z toho důvodu, že růz-
ná obrodná a reformační hnutí 
vyvěrající v průběhu středověku 
napříč Evropou (Valdenští, stou-
penci Johna Wyclifa – lollardi 
a další) vznikala často právě 
z podnětů laického (tedy bez 
opory v duchovenském úřadu 
a církevní tradici) čtení bible. 
Kvůli tomu, že samostatná čet-
ba bible hrozila vznikem různých 
nedorozumění a nepochopení. 

Staroslovanské překlady byly 
na sklonku středověku a začát-
ku novověku v Čechách a na 
Moravě již skoro zapomenuty. 
České překlady bible a jejích 
částí pocházející z přelomu 13. a 
14. století vycházely z latinského 
textu Vulgáty. 

Na nutnost praktické znalos-
ti bible (vedle účasti na liturgii) 
poukazovali všichni domá-
cí reformační otcové: Matěj 
z Janova, Tomáš Štítný, Jan Hus, 
Jakoubek ze Stříbra ad. A samo 
husitství pak Písmo pochopilo 
jako určující zákon, jedinou nor-
mu, klíčové pravidlo a jakékoli 
jeho výklady (církevní tradici) 
odsunulo na nižší, nikoli však 
nepodstatnou úroveň. 

Renesance vedle jiného při-

nesla také zintenzivnění výuky 
a znalosti řečtiny, jazyka Nové-
ho zákona. A po Evropě začaly 
vznikat první jeho překlady niko-
li z dosud normativní Vulgáty, 
ale z původního jazyka.
Český překlad Nového zákona 

z řečtiny pořídil biskup Jednoty 
bratrské Jan Blahoslav. Poprvé 
vyšel roku 1564, podruhé o čtyři 
roky později. V obou případech 
v bratrské tiskárně v Ivančicích. 
Místo ovšem nebylo uvede-
no. Jednota i její členové stáli 
dosud mimo zemský zákon a byli 
permanentně ohroženi postihy 
různého druhu (od konfi skací 
majetku po dlouholeté žaláře). 
Habsburský panovník toleroval 
pouze umírněné kališníky a tu 
a tam luterány. Blahoslav svůj 
převod pořídil v refl exi soudobé 
biblické exegeze a moderních 
novozákonních převodů (Eras-
ma Rotterdamského, Martina 
Luthera, Beneše Optáta, Sebas-
tiana Castellia, Theodora Bézy). 

V letech 1569–1572 vydal 
v osmi dílech Benedictus Arias 
Montanus pro Filipa II. Španělské-
ho pětijazyčnou bibli, tzv. Ant-
verpskou polyglotu (obsahovala 
text latinský, řecký, hebrejský, 
starosyrský a chaldejský). Toto 
dílo římskokatolické provenien-
ce bylo jedním z rozhodujících 
podnětů k tomu, že se skupina 
bohoslovců Jednoty bratrské 
(včetně jednoho pokřtěného 
Žida) rozhodla navázat na Bla-
hoslava a přeložit z původní 
hebrejštiny celý Starý zákon. Sku-
pina začala pracovat roku 1577 
v Ivančicích, ale o rok později 
se přesunula na panství Žerotí-
nů do tvrze v Kralicích, kde bylo 
následně péčí Zachariáše Solí-
na a Václava Elama vytištěno 
všech šest dílů prvního českého 
překladu bible z původních jazy-
ků (1579, 1580,1582, 1587, 1588, 
1593 – Nový zákon). Jednotlivé 
díly obsahovaly kromě samot-
ného překladu i vykladačské 
poznámky a sumáře jednotli-
vých kapitol. 

Celé dílo pak vyšlo roku 1596 
v jednom svazku a posled-
ní redakce byla provedena 
pro třetí vydání roku 1613. Po 
roce 1620 se bratrský překlad 
Písma ocitl defi nitivně na sezna-
mu zapovězených knih, a byl-li 
kde objeven, končil zpravidla 
na hranici. 

I kvůli tomu je dochováno jen 
nepatrné množství exemplářů. 
V jednom z nich, v prvním díle 
šestidílky, je poznámka vlastní-
ka: „...tato Biblí česká [míněno 
všech šest dílů] kaupena jest 
na Moravě v Židlochovicích 
za 12 grošů míšeňských...“ Za což 
už bylo možné koupit docela 

Bible kralická a Židlochovice

Ondřej Macek
dost ovcí... 

Asi nejvýznamnější postavou 
židlochovického sboru Jedno-
ty bratrské byl Jiří Strejc (Georg 
Vetter). Narodil se v roce 1536 
v Zábřehu na Moravě. Nejprve 
studoval na bratrské škole v Mla-
dé Boleslavi, pak v Královci a 
nakonec na univerzitě v Tübin-
genu, kde se zřejmě podrobně 
seznámil s dílem švýcarského 
reformátora Jana Kalvína, resp. 
vůbec s reformovanou theologií. 
V roce 1567 začal působit jako 
duchovní v Hranicích na Mora-
vě. Přes své nesporné kvality 
(patřil mezi autory a vyjednava-
če České konfese v roce 1575 a 
byl opakovaně volen do Úzké 
rady Jednoty) byl asi i posta-
vou radikální a provokující. Jako 
jeden z prvních správců Jedno-
ty bratrské se oženil, a to dokon-
ce bez souhlasu bratrů starších. 
A neshody s představiteli Jed-
noty vedly také k jeho přesídlení 
do Židlochovic, kde v roce 1599 
zemřel. 

 Jiří Strejc byl členem nevelké 
skupiny, která pořizovala pře-
klad Starého zákona. Není však 
doložitelné, které části překládal. 
Mylně někdy dochází ke spojení 
Strejce s kralickým převodem 
knihy Žalmů. 

 V roce 1573 vyšla v Německu 
kniha profesora práva Ambrosia 
Lobwassera (1515-1585) Der Psal-
ter des Königlichen Propheten 
David. Jednalo se o německý 
překlad původně francouzské-
ho Ženevského žaltáře. Tedy 
o žalmové parafráze autorů Gui-
llaume Franc, Loys Bourgeois a 
Pierre Davantès, které zhudebni-
li Clément Marot a Théodore de 
Bèze. Toto dílo převedl do češti-
ny Jiří Strejc. Takže na původně 
francouzské melodie bylo nyní 
možno zpívat český, z biblických 
žalmů vycházející text. 

Podle svědectví Jana Rosacia 
Hořovského, faráře od sv. Miku-
láše na Malé Straně, zpívali před 
svou popravou 21. června 1621 
odsouzenci právě tyto žalmy. 
Z jejich vydání v roce 1587 neby-
li bratří původně příliš nadšení, 
protože nehodlali bohoslužebný 
písňový repertoár tak podstatně 
rozšiřovat, nová vydání pořizo-
valy proto častěji spíše jiné než 
bratrské tiskárny. V roce 1615 se 
však přece jen staly Strejcovy 
žalmy součástí bratrského kan-
cionálu. 
Čtyři roky před svou smrtí 

dokončil výkonný překladatel Jiří 
Strejc i převod základního díla 
reformované teologie, Kalvíno-
vy Instituce náboženství křesťan-
ského. Dílo vyšlo až v roce 1612, 
ale pro zdejší nedůvěru v Kalvína 
bez uvedení autora.
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány
MAXWELL – Čas zázraků

Historické romány
KÖRNEROVÁ – Kočár 
do neznáma, VONDRUŠKA 
– Msta písecké panny, WEIR 
– Nebezpečné dědictví

Detektivní romány
ENGER – Kamenný déšť

Romány českých a sloven-
ských autorů
KUDLÁČ – Cáry rubáše, 
HAVRANOVÁ – Vdané, 
MOUČKOVÁ – Fejetony

Fantasy romány
MONING – Krvavá horečka, 
ANDRES – Wetemaa

Pravdivé příběhy
SCHARSCHMIED – Už nejsem 
tvá dcera, aneb, Upřímná 
zpověď životní cesty adopto-
vaného dítěte

Životopisy
Deníky Edvarda a Hany Bene-
šových z období první světo-
vé války (1915-1918),
SCHULZ – Hledání zatracené-
ho času, aneb, Co jsem zapo-
mněl…

Básně
NÁDVORNÍKOVÁ - Poesie

Naučná literatura
JEŽKOVÁ – Tichá srdce, VAV-
ŘÍNEK – Cyril a Metoděj mezi 
Konstantinopolí a Římem

KNIHY PRO DĚTI

Básně a říkadla
KRATOCHVÍL – Pes nám spad-
la

Pohádky
GOLDFLAM – Sny na dobrou 
noc, MIKULKA – O smutném 
tygrovi

Pohádkové příběhy
MIKULKA – Darebácké zkazky, 
VHRSTI – Chci být dospělý

Dobrodružné příběhy
KROLUPPEROVÁ – Makej, 
makaku!

Fantasy romány
CAST – Škola noci 10. díl: Skry-
tá

Naučná literatura
ŘÍČANOVÁ – Velikonoční 
knížka

Eva Procházková, knihovnice

Bible kralická | foto: www.cbvk.cz



1903
4. října vzpomeneme 110. výro-

čí narození Františka Sedláčka.

1963
5. října ve večerních hodinách 

došlo k tragické nehodě před 
novou školou. Od Židlochovic 
přijížděl na motocyklu dvacetile-
tý Jan Trojan z Velkých Němčic, 
předjížděl cyklistu a v plné jízdě 
narazil na protijedoucí autobus. 
Motocyklista byl na místě mrtev.  

1973
Ukončena dostavba sídliště. 

1993
Otevřen nový most přes Svrat-

ku. Hrubá stavba byla hotova 24. 
března 1993 a předčasný provoz 
začal 13. října 1993. Náklady čini-
ly zhruba 44 milionů korun. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Trojka v dějinách Židlochovic
9. část

Mgr. Karel Vavřík

Nedávno mi zapůjčil pan 
František Doležal ml. jedinečné 
album. Asi na dvaceti stranách 
byly nalepeny fotografi e z výsta-
vy. Škoda, že tvůrce alba nepo-
psal jednotlivé snímky – foto-
grafi e tak mohly mít ještě větší 
vypovídací hodnotu. Na obál-
ce, v níž bylo album uschováno, 
bylo poznamenáno, že se jedná 
o hospodářskou výstavu v Židlo-
chovicích v roce 1928, možná 
1929. O této výstavě jsem neměl 
žádné povědomí, a tak jsem 
otevřel dobovou kroniku. V zápi-
sech dvacátého osmého roku 
jsem podobný zápis nenašel. 
Teprve kronika dalšího roku na 
straně 237 a 238 přinesla hleda-
né údaje. 

Ve dnech 8. až 22. září 1929 
uspořádal Okresní hospodářský 
spolek pro okres Židlochovice 
hospodářskou výstavu v soko-
lovně, hospodářské škole na 
prostranství u zámku, za soko-
lovnou, v ústavu včelařském 
naproti hospodářské škole a na 
nádvoří školy. Záštitu převzal 
Český odbor zemědělské rady 
moravské a Rada města Židlo-
chovic. Účast na výstavě byla 
tato: Zemská odborná škola v 
Židlochovicích, Zemská odborná 
škola v Kloboukách, Státní vče-
lařský ústav, Správa státních lesů 
a statků, Okresní společnost pro 
průmysl cukrovarnický z Hodoní-
na, včelařské spolky na našem 
okrese, okresní vinařské spolky, 

učitelstvo a školy v okrese, Okraš-
lovací a zahrádkářský spolek, 
Hospodářské družstvo, Zádruha, 
Okresní péče o mládež, Sama-
ritská služba hasičská a jiné kor-
porace.

Předsedou čestného výboru 
byl okresní hejtman z Hustopečí 
p. rada Richard Kabela, jemuž 
vděčíme za mnohé činy v okre-
se. 

Vystaveny byly: ovoce, hroz-
ny, květiny, zavařeniny od 47 
vystavitelů z města i okolí, z Brna 
i jiných míst. 

Obleky, prádlo, šicí stroje, ná-
bytek, kamna, sporáky, zboží 
koloniální, výrobky řemeslné 
a uměleckého průmyslu, čalou-
něné výrobky, cukrářské výrobky 
vystavilo 27 vystavovatelů. 

Dále byly vystaveny hospodář-
ské stroje, napajedla a nářadí 
zemědělské moderních soustav. 
Výstava lovecká, velmi pěkně 
upravená výstava lesních dřevin. 
Výstava hospodářských plodin 
všech druhů od mnoha vystavo-
vatelů. Výstava dobytku, expo-
zice včelařská, cukrovarnická, 
keramická, výstavka drůbeže, 
dále také expozice všech zúčast-
něných spolků a podniků.

Je třeba zvláště se zmínit 
o výstavě školské, v níž byly ukáz-
ky ručních prací všech zdejších 
škol, plány vzorných zahrádek 
školních, výkresy, písemné školní 
kroniky, literární práce učitelstva 
a mnohé jiné. Tato část výsta-
vy měla obzvláště stálé, hojné 
a nadšené diváky a také si uzná-
ní plně zasloužila.

Výstavu navštívil veliký počet 

Hospodářská výstava v roce 1929

Mgr. Karel Vavřík
osob, které se na ní poučily 
i pobavily na koncertech hud-
bou a při dostizích selské jízdy. 

Tolik doslovné a výstižné, i když 
poněkud stručné znění kroniky. 
Teprve prohlížením fotografi í zís-
káme představu o výstavě, která 
svým rozsahem byla natolik jedi-
nečná, že bychom těžko hledali 
v historii našeho města obdob-

nou akci. Z fotografi í je zřejmé, 
že organizátorem a koordináto-
rem výstavy byl Ing. dr. František 
Boleloucký, ředitel tehdejší Zem-
ské odborné zemědělské školy 
v Židlochovicích. 

Za zapůjčení fotografi í děkuji 
panu Františku Doležalovi.

Hospodářská výstava v roce 1929 v místech dnešního autobusového nádraží
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Demontáž starého mostu | foto: Ing. Josef Kratochvíl



9Historické okénko / Různéwww.zidlochovice.cz

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského 
kraje

Adriana Hollandová
Centrum vzdělávání všem

Bezplatně se poradit o svém 
životě a profesním směřování 
- přesně takovou službu nabízí 
JMK svým občanům v brněn-
ském Centru vzdělávání všem. 
Jak takové kariérní poradenství 
vypadá a k čemu je dobré, jsme 
se zeptali kariérní poradkyně 
Martiny Ježkové. 

Co kariérní poradenství je 
a komu je určeno?

Kariérní poradenství je urče-
no všem. Nechápeme kariéru 
jenom ve smyslu „ten ale udělal 
kariéru“. Kariérou rozumíme pro-
fesní život a snahu každého z nás 
o dobré uplatnění, díky kterému 
něco vytváříme a vyděláváme 
peníze. Někdy je ale člověk spí-
še ve vleku událostí, necítíme se 
šťastni, práce nás nebaví nebo 
chceme změnu. V takovém pří-
padě je potřeba se zastavit a 
zmapovat si, co vlastně chceme 
v životě dělat. A s tím vám mohou 
pomoci naši školení konzultanti. 
Na rovinu - poradit si sám, nebo 
mít k ruce odbornou pomoc, je 
pořádný rozdíl... 

Proč bych ho měl potřebovat 
zrovna já? 

Radit se k nám chodí lidé 
různých oborů – od mami-
nek po mateřské dovolené 
přes řemeslníky až po úřední-
ky. Pocit, že se chci pracovně 
někam posunout, může mít 
zkrátka každý. Lidé k nám chodí 
konzultovat nejrůznější pracovní 
otázky – když nemohou dlouho 
najít práci, když nevědí, zda prá-
ci změnit, nebo raději zůstat. 
Stává se, že potřebují jenom 
poradit, jak být lepší u pohovorů, 
nebo zvednout sebevědomí..

Jak kariérní poradenství probí-
há?

Stačí nás jednoduše kontakto-
vat a domluvit si termín. Na prv-
ní schůzce vlastně zmapujeme, 
čeho chcete dosáhnout, jaká 
je vaše představa o profesním 
životě. Pak si stanovujeme jed-
notlivé kroky, které se klient snaží 
s naší pomocí uskutečňovat 
– ať už během jednoho setkání, 
nebo dlouhodobého poraden-
ství. 

Dokážete lidem pomoci i s prak-
tickou stránkou věci? Třeba hle-
dáním zaměstnání?

Databázi volných pracovních 
míst u nás v Centru vzdělávání 

všem nenajdete, nesuplujeme 
práci Úřadu práce, i když s jed-
notlivými úřady spolupracujeme. 
S každým člověkem si ale v klidu 
sedneme a pátráme, jaká oblast 
kariéry ho oslovuje a co je potře-
ba udělat, aby se mohl profesně 
posunout. Můžeme samozřejmě 
pomoci se sepsáním životopi-
su, motivačním dopisem nebo 
s praktickou přípravou na poho-
vor.

Co byste vzkázala lidem, kteří 
váhají, zda k vám do CVV přijít?

Není na co čekat! Za zkoušku 
nic nedáte, naše služby jsou zce-
la zdarma. Můžete u nás získat 
jiný pohled na věc, mnoho pod-
nětných myšlenek. Podpoříme 
vás v hledání nových věcí v živo-
tě a pomůžeme tu změnu v praxi 
rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní 

mluvit, ale také ji uskutečnit.

Služby Centra vzdělávání všem 
(zdarma)

Kariérní poradenství
Informace o celoživotním 
vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních 
stáží pro absolventy SOU

Centrum vzdělávání všem: 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Při jednom docela rychlém 
bádání po historii domu č. p. 
35 na Komenského ulici mne 
v Moravském zemském archi-
vu zaujal ve fondu Moravského 
zemského výboru česky psaný 
dopis pana Josefa Rothscheina, 
židlochovického obchodníka. Ne 
snad proto, že byl napsán velice 
úhledným písmem, ale pro svoji 
uctivost a zdařilý český jazyk a 
především pro svůj obsah. 

Během posledních jedenác-
ti let na úřadu v Židlochovicích 
se mnohokrát řešil problém 
provozu na Komenského ulici 
v úseku mezi úřadem práce a 
dnešními prodejnami železářství 
a domácích potřeb. Vždy byl 
problémem zúžený profi l ulice, 

který omezoval i šířku chodníku a 
z toho plynulo omezení podniká-
ní paní Z, Flodrové a zákaz zasta-
vování či stání na silnici. Celý 
problém je spojen se zúženým 
profi lem ulice, který je tu historic-
ky dán stojícími domy vystavěný-
mi na místech někdejších stavení 
a preshausů. 

A nyní ke zmíněnému dopisu. 
Obchodník Rothschein se v něm 
totiž zmiňuje, že jeho soused Vác-
lav Ježek zcela zbořil staré stave-
ní č. p. 35 a začíná stavět zcela 
nový velký dům na témž pozem-
ku. Upozorňuje na jeho jednání a 
protizákonný postup obecního 
představenstva, když nedbá při 
nové výstavbě čl. 64 platného 
stavebního řádu z roku 1869 a 
nedodrží patřičnou šířku ulice a 
chodníku. Cit.: „Vzdor tomu, že 
šířka okresní silnice 3 sáhy (1 sáh 
vídeňský = 1,896 m, tj. 5,688 m) 

Uctivý dopis pana Rothscheina
aneb Proč je ten chodník tak úzký

Mgr. Miroslav Cvrk
protiví se veškerým předpisům, 
povolila stavební komise obce 
Židlochovice, aby stavěl pan 
Václav Ježek (dědeček pozděj-
šího starosty Viktora Jescheka) 
nový svůj dům na jedné straně 
5 a půl střevíce (1 střevíc = 29,6 
až 31,2 cm) a na druhé 7 a půl 
střevíce od samého kraje silnice, 
čímž je zvětšeno nebezpečí pro 
ty, kteří musí úzkou silnicí jezditi či 
choditi. Ulice tato jest velmi nav-
štěvovaná, mnoho povozů po ní 
jede a nutno též zvážiti, že veš-
keré dítky 5 třídní školu židlocho-
vickou navštěvující skrze tu uličku 
denně jíti musí.“ 

I přes uctivost dopisu určené-
ho Zemskému výboru obchod-
ník podotýká, že se po ohledání 
stavby představenstvem obce 
dne 11. července 1880 a jeho 
souhlasu hned vyjádřil jako sou-
sed, ale jeho písmo nebylo brá-

no na zřetel. Podal tedy stížnost k 
obci, ale ta řešena nebyla a jen 
třířádkovou poznámkou ve spisu 
je uvedeno, že byla dne 22. pro-
since 1880 postoupena Zemské-
mu výboru v Brně. Zde se setkala 
rovněž s neúspěchem a byla 
zamítnuta. Objevený dopis 
ze 14. února 1881 už měl prama-
lou šanci na kladné vyřešení, a 
tak dům pana Václava Ježka 
stojí na úzkém místě dodnes a 
rohový dům obchodníka Roth-
scheina (dnes prodejna Flobra) 
se slušně krčí vedle. 

Závěrem nutno podotknout, 
že šířka chodníku je dnes ještě 
menší, a tak by pan obchodník 
nebyl spokojen ještě více, neb 
provoz dítek školou povinných je 
tu asi větší a povozy tu nahradila 
motorová vozidla uhánějící rych-
leji než koňský či volský potah.



Představa krásného, pohodo-
vého léta se sice zcela nenaplni-
la, ale z hlediska projevů počasí 
bylo velmi zajímavé. Po nepříliš 
vydařeném jaru byly prázdnino-
vé měsíce nakonec slunečné a 
horké. Vždyť zase po roce padl 
absolutní židlochovický rekord a 
to hned 2x v srpnu. Červen byl 
deštivý s horkou vlnou na konci 
astronomického jara, červenec 
a srpen byly suché a také se 
v každém měsíci vyskytly hor-
ké vlny. Pro změnu zde máme 
chladný a deštivý začátek pod-
zimu, a tak se v teple domova 
můžeme podrobněji ohlédnout 
za uplynulými letními měsíci.

Letošní červen se obdobně 
jako předchozí měsíc příliš nevy-
vedl. Byl rozdělen přibližně na tři 
stejné části, začátek byl chladný 
a deštivý (Medard), postupně 
se oteplovalo a ke konci ast-
ronomického jara jsem zazna-
menal rekordní tropické teploty 
ukončené vydatným deštěm a 
razantním ochlazením (o 20 °C). 
Do konce měsíce pak teploty 
nepřesáhly +22 °C. Teplotně vyšel 
měsíc v mezích normálu, průměr-
ná teplota +18,08 °C představu-
je odchylku -0,60 °C, srážkově 
byl mimořádně deštivý, 145,1 

Suché a horké léto 2013

Ing. Karel Král mm srážek znamená 237,5 % a 
nejvyšší úhrn od roku 1990 (stej-
ně jako minulý měsíc). Maximální 
teplotu +33,9 °C jsem zazname-
nal 20. června, minimální hodno-
tu +6,2 °C jsem naměřil 1. června. 
Průměrný byl počet letních dnů 
(13) a tropických dnů (5). Kromě 
tropických dnů se letos vyskyt-
ly i tropické noci, celkem ve 3 
případech (maximální hodnota 
+22,4 °C). Srážky padaly ve 14 
dnech, občas byly vydatné, 63,4 
mm spadlých poslední červnové 
pondělí představuje 3. nejvyšší 
denní úhrn za posledních 23 let. 
Bouřka se vyskytla jen jednou. 
Meruňky do konce školního roku 
nestihly dozrát.

Po velmi pestrých předcho-
zích měsících se červenec zpo-
čátku jevil velmi poklidným let-
ním měsícem. Teploty se v první 
polovině bez větších výkyvů 
udržovaly v příjemném rozpě-
tí +22 °C až +30 °C. Směrem 
k závěru měsíce se pak postup-
ně dostávaly na hodnoty výraz-
ně převyšující tropických +30 °C 
(dokonce výrazně nad +35 °C). 
Tyto extrémní hodnoty ukončil 
přechod studené fronty poslední 
červencové pondělí, její projevy 
však u nás byly téměř nulové. Slu-
nečný charakter se podepsal na 
srážkách, po deštivých měsících 
byl červenec výrazně suchý (nej-
sušší za posledních 23 let). Přes-

tože byla druhá polovina výraz-
ně teplá, vyšla průměrná teplota 
+21,87 °C jen slabě nadprůměr-
ná (+1,21 °C), silně podprůměrné 
byly srážky, 11,1 mm představuje 
16,6 % normálu. Výrazně vyšší 
byl počet letních (28) a tropic-
kých (11) dnů. Maximální teplo-
tu měsíce +37,5 °C jsem zazna-
menal 28. července, minimální 
teplota +8,4 °C byla hned první 
den v měsíci. V důsledku teplé-
ho počasí se v závěru vyskytly 2 
tropické noci. Bouřka se objevi-
la pouze v 1 případě (celkový 
počet bouřek je tak letos zatím 
výrazně podprůměrný). Sklizeň 
obilí začala letos v polovině 
měsíce (normální začátek). Kon-
cem měsíce jsem ve 3 dnech 
přepisoval rekordní teploty.

Co se nepodařilo v červenci, 
nastalo v srpnu. Padl absolutní 
teplotní rekord (dokonce dva-
krát). První třetina měsíce byla 
extrémně teplá, potom se ochla-
dilo, ale teploty zůstaly příjem-
ně letní (většinou nad +25 °C), 
poslední týden začal navozovat 
atmosféru podzimu, ranní tep-
loty už výrazněji poklesly (kolem 
+10 °C). Srážek spadlo podprů-
měrné množství, ale ve srovná-
ní s předchozím měsícem jich 
bylo podstatně více. Průměrná 
teplota se dostala na hodnotu 
+20,91 °C (odchylka +0,74 °C), 
45,1 mm spadlých srážek před-

stavuje slabě podprůměrných 
76,8 %. I přes výskyt horkých dnů 
byl počet letních dnů (21) téměř 
shodný s dlouhodobým normá-
lem, tropických dnů však bylo 
výrazně nadprůměrné množství 
(12, téměř dvojnásobek). Loni 
jsem 20. srpna přepisoval rekord-
ní teplotu, její letošní hodnota z 
8. srpna činí +39,1 °C (předtím 
ještě 3. srpna vystoupila teplota 
na +38,9 °C). Nad +35 °C se tep-
lota dostala celkem v 6 dnech. 
Minimální teplotu +9,5 °C jsem 
naměřil předposlední srpnový 
den. V měsíci se objevilo 5 dnů 
s bouřkou (stejné množství jako 
v předchozích 3 měsících dohro-
mady), ve dvou případech jsem 
přepisoval maximální teplotu.

Horké léto jsme tedy úspěšně 
přečkali (například houbařům 
vůbec nepřálo), hody se z hledis-
ka počasí (a pesimistické před-
povědi) nakonec také povedly 
a snad se ještě můžeme těšit 
na pozdní babí léto, i když to 
v posledních dnech tak vůbec 
nevypadalo. Chladno a poměr-
ně deštivo, to byl obrázek něko-
lika posledních týdnů. Jediné, 
co nás určitě těší, je nadprůměr-
ná úroda ovocných produktů. 
Na závěr si ale stejně popřejme 
krásné podzimní dny a počasí 
bez větších výkyvů.

V pondělí 2. září zahájila mateř-
ská škola školní rok 2013/2014 
v novém. Dlouho očekáva-
ná a plánovaná rekonstrukce 
mateřské školy byla zahájena 
začátkem prázdnin. Za rekord-
ních devět týdnů byla provede-
na veliká spousta práce, kterou 
by za běžného provozu nebylo 
možné stihnout. Dřevěná okna, 
vstupní kovové dveře a proskle-
né stěny v halách, které vykazo-
valy velmi špatné tepelné vlast-
nosti, byly vyměněny za nové 
plastové. Poškozená fasáda 
budovy, utržený břízolit, trhliny 
na budově školy se vyřešily při 
zateplení celého pláště budovy 
včetně střechy. Na balkonech 
byla položena nová dlažba a 
vyměněno zábradlí. Byly insta-
lovány nové hromosvody. Dále 

byly opraveny okapové chod-
níčky a spousta dalších „malič-
kostí“. 

Práce ve škole probíhaly 
souběžně nejen vně budovy, ale i 
uvnitř. Vnitřní úpravy zahrnovaly 
stavební změny jako odstranění 
tmavých kabřincových obkla-
dů ve třídách, probourání dveří, 
opravy omítek a obkladů. Nově 
jsou provedeny nátěry stávají-
cích litinových radiátorů a scho-
diště, vymalování veškerých 
prostor školy. Instalace nových 
krytů radiátorů byla provede-
na v souladu s bezpečnostními 
požadavky. Ve třídě Medvídků 
proběhla rekonstrukce příprav-
ny jídla. Jsou zde nové obkla-
dy, podlaha i nábytek. Nově 
bylo obloženo i sociální zařízení 
v přízemí. Do třídy Broučků byly 
pořízeny nové dětské ergono-
mické stolečky a židle. Při rekon-
strukci byly probourány dveře ze 
šatny dětí ve třídě Žabek přímo 
na zahradu. V této třídě, v pří-

Rekonstrukce Mateřské školy Židlochovice

Dagmar Krkavcová
ředitelka Mateřské školy

stavku, byla kompletně vymě-
něna nevyhovující topná tělesa 
za deskové radiátory a v herně 
dětí byl položen nový koberec. 
Do všech tříd byly vyrobeny 
nové dětské šatní skříňky s lep-
ším úložným prostorem a nové 
skříňky na ručníky do umýváren. 
Do tříd byly vyrobeny úložné skří-
ně na učební pomůcky a boxy 
na hračky. Pro větší bezpečnost 
dětí byly instalovány videotele-
fony do tříd.

Ve školní kuchyni, kde se 
vaří až 180 obědů denně, byla 
položena nová protiskluzová 
dlažba a instalována nová tech-
nologie – elektrický kotel a kom-
binovaný sporák. Nerezový 
pracovní stůl a nástěnné skříňky 
doplnily stávající nerezové vyba-
vení kuchyně. Ve skladech a při-
lehlých prostorách kuchyně byla 
též položena nová bezpečnostní 
dlažba a obklady.

Tato nebývale rozsáhlá rekon-
strukce a modernizace moh-

la být realizována díky dotaci 
na zateplení budovy, o kterou 
se zasloužil zřizovatel školy – měs-
to Židlochovice, a díky čerpání 
rezervního fondu školy, který pro 
práce v interiéru povolila čerpat 
Rada města Židlochovice.

Projekt zateplení připravila 
Energetická agentura DEA, hlav-
ním dodavatelem prací byla 
fi rma 3V&H. Fasáda mateřské 
školy se realizovala podle návrhu 
Ing. arch. Barbory Jenčkové. Na 
návrzích nového vybavení školy 
se podílela interiérová designér-
ka Dagmar Šafrová.

Velké poděkování patří pra-
covníkům všech zúčastněných 
fi rem, kteří s plným nasazením 
stihli práce v termínu.

V neposlední řadě patří velké 
poděkování také všem zaměst-
nancům školy - provozním 
i pedagogickým - za obrovský 
kus práce odvedené při neko-
nečném úklidu a přípravě školy 
na úspěšné zahájení provozu.
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Zámek Lysice je vzdálen 
od Brna přibližně 30 km. Krásná 
barokní stavba byla vystavěna 
na místě renesanční vodní tvrze 
a byla ještě upravována kon-
cem 19. století. Zámek vyniká 
skvostnými a bohatě zařízenými 
interiéry, které představují náv-
štěvníkům životní prostředí a styl 
přední moravské hraběcí rodiny 
Dubských z Třebomyslic.

Bohaté zámecké sbírky byly 
pořízeny hlavně v 19. století. 
Obsahují především nábytek, 
sklo, porcelán, obrazy, dále 
pak vzácnou sbírku zbraní, dvě 
knihovny a také předměty dove-
zené z Orientu. Pozoruhodnou 
zvláštností sbírek jsou historické 
střelecké terče.

V roce 2003 byla v renovova-
ných prostorách předzámčí Lysi-
ce otevřena výstava věnovaná 
slavné rakouské spisovatelce 
Marii von Ebner-Eschenbach 
/1830-1916/, rozené hraběnce 
Dubské. Jedná se o starý morav-
ský rod z Třebomyslic a zejména 
tento fakt vedl správu zámku 
k vytvoření výstavy. Exponáty 
připomínající její osobu i dílo jsou 
svezeny z celé Moravy. Jedná 
se nejen o obrazy připomínající 
spisovatelku v několika životních 
etapách, ale také zpodobňu-
jící její předky a další příbuzné. 
O jejím životě mohou vypovídat 
i dobové fotografi e. Její literár-
ní tvorba (psala jak povídky – 
z těch, které vyšly v českém pře-
kladu např. Obecní dítě, Štědrý 
večer slečny Zuzany, Na zámku 

Tip na výlet
Zámek Lysice

Mgr. Karel Vavřík a ve vsi, Krambambuli, či román 
Božena) je připomenuta nejen 
samotnými knižními vydáními, 
ale také ukázkami jejích rukopi-
sů či překlady vtipných aforismů. 
Zapomenuta není ani spisovatel-
čina neobvyklá záliba – sbírala 
kapesní hodinky, a dokonce zís-
kala i výuční list v oboru hodinář.

Ku příležitosti vzniku této expo-
zice byla také vydána Národním 
památkovým ústavem, územním 
odborným pracovištěm V Brně, 
publikace napsaná profesorem 
Filozofi cké fakulty MU v Brně Jiřím 
Munzarem: „Marie von Ebner 

Zámek Lysice | ilustrační foto

– velká moravská spisovatelka 
německého jazyka“. 

V červnu 2005 byla otevře-
na výstava věnovaná lysické-
mu zámeckému divadlu. To se 
původně nacházelo v severním 
křídle hlavní zámecké budovy 
od roku 1790 až do roku 1902, kdy 
jej bohužel zničil požár. Přesto se 
podařilo zachránit, díky uložení 
v zámecké knihovně, originály 
her, z nichž některé kromě klasi-
ků byly i tvorbou majitele zámku 
či jeho šlechtických přátel. Oni 
sami v nich také hráli. Nechybě-
jí ani návrhy scénografi e, kulis, 

původní loutkové divadlo, zvláš-
tě cenná je papírová dioráma 
(kolem roku 1730) či tzv. Aušpur-
ské vystřihovánky z počátku 18 
stol. Nechybějí ani dobové foto-
grafi e herců v divadelních kos-
týmech. Výstava dokazuje více 
než stoletou existenci jednoho 
z nejpozoruhodnějších zámec-
kých divadel na Moravě.

Zpracováno s použitím inter-
netových stránek.

Dle údajů uvedených na inter-
netu je zámek ještě v říjnu ote-
vřen.
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inzerce

Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás informovat, že na začátku tohoto roku jsem 
převzala ordinaci praktického lékaře pro dospělé, umístěnou 
na zdravotním sředisku ul. Nádražní 195 v Hrušovanech 
u Brna.
Ordinace registruje také nové pacienty a kromě léčebně-
preventivní péče poskytuje i závodní preventivní péči.
Provádíme základní laboratorní vyšetření přímo v ordinaci 
a od 1. 10. 2013 budeme našim klientům provádět také EKG 
vyšetření.

Kontakt:
Tel.: 547 237 415, 732 715 677
e-mail.: zdenka.novakova77@seznam.cz 

Těším se na Vás.
MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková PhD. 
Praktický lékař pro dospělé / General Practitioner

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

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pozice:
referent odboru dopravy

Zájemci se mohou hlásit do 4. října 2013.

Podrobné informace o výběrovém řízení najdete na úřední desce 
nebo na internetových stránkách města www.zidlochovice.cz.
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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. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Máca, 
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 Máca. Tisk Centrum digitálního tisku, s.r.o. Náklad l700 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován 
občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 30. 9. 2013, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

říjen | VÝSTAVA OVOCE A TROPICKÝCH ROSTLIN
O termínu výstavy budete včas informováni.
Součástí výstavy bude poradenství o pěstování tropických rostlin.
místo: spolková budova zahrádkářů, Palackého 240
pořádá: ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

2. 10., 18:00 | TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU
Dan Přibáň vypráví o nejnáročnější cestě, jakou kdy se svými žlutými 
trabanty projel!
místo: Masarykův kulturní sál
pořádá: INSPIRO

5. 10., 9:00 | ENERGY DAY
Aktivní sobota ... energy aerobic, powerjoga, pilates
cena: 300 Kč za celý blok nebo 100 Kč za1 lekci

(přihláška je závazná po zaplacení zálohy 100 Kč)
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.jitkapokorna-ae.cz

5. 10., 14:30 | ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK
5. ročník regionální výstavy psů s PP a bez PP. Čekají Vás soutěže 
Dítě a pes, Židlochovický pes roku 2013 a Pes sympatie.
přihlášky: do 30. 9. 2013
startovné: dle kategorií od 50 Kč
místo: tréninkové fotbalové hřiště Židlochovice
pořádá: Kynologický klub Židlochovice
info: kvasnickova@seznam.cz, lenka.kim@centrum.cz

8. 10. | POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Během úterního dopoledne potkáte skauty v ulicích Židlochovic, 
jimž můžete přispět do kasiček, v průběhu týdne 7.–11. 10. 2013 
bude sbírka probíhat rovněž na místní základní škole a gymnáziu.
pořádá: Skauti Židlochovice
info: www.strediskohrozen.cz

12. 10., 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ dítě+rodič
kategorie: mladší kategorie (1. - 5. třída)

starší kategorie (6. - 9. třída)
poplatek: 80 Kč na tým
přihlášky: 605 233 527 nebo na info@orelzidlochovice.cz
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice, Komise sportu
info: www.orelzidlochovice.cz

12. 10., 10:00 - 13:00 | BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB
Sportovní potřeby a oblečení, lyže, brusle, lyžáky, kola, koloběžky, 
odrážedla apod.
příjem zboží: 11.10., 18.00 – 20.00 a 12. 10., 9.00 – 10.00
výdej zboží: 12. 10., 18.00 – 19.00 a 13. 10., 18.00 – 19.00
poplatek: 10 Kč za prodaný kus, platba při výdeji. Nevyzvednu-

té věci budou poskytnuty charitě.
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

20. 10. | ZAHÁJENÍ IV. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY
přihlášky: do 15. 10. na tel.: 605 233 527 nebo

na info@orelzidlochovice.cz
hrací dny: 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12.
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

Kalendárium - říjen 2013
20. 10., 16:00 | Divadlo Neslyším: PUTOVÁNÍ OŠKLIVÉHO KÁČÁTKA
vstupné: 20 Kč/osoba (členové), 40 Kč/osoba (ostatní)
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

20. 10., 17.00 | MĚSTO  MĚSTU - závěrečný koncert ke 140. výročí 
Vystoupí pěvecký sbor Skřivánek, ZUŠ Židlochovice, Tatiana Lvovská, 
herci T.J. Sokola Židlochovice, Pasqil, Ivo Farkaš, Radek Zapadlo, 
Tomáš Šenkyřík, Zdeněk Schaffer a mnozí další židlochovičtí...
vstupné: dobrovolné
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Městské kulturní středisko – Město Židlochovice
info: www.zidlochovice.cz

22. 10., 18:30 | WORKSHOP PLETENÍ s VLNĚNÝMI SESTRAMI
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko
info: www.mcrobatko.cz

27. 10, 18:00 | VZPOMÍNKOVÝ VEČER K 95. VÝROČÍ VZNIKU ČESKO-
SLOVENSKÉ REPUBLIKY
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

30. 10. | HALLOWEENSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ DĚTÍ
Můžete se přihlásit jako jednotlivci, nebo jako tým 2-5 členů.  Ceny 
budou připraveny jak pro tým, tak pro nejlepší jednotlivce. Kdo při-
jde ve strašidelném kostýmu, čeká ho odměna.
kategorie: 6.- 9.třída (bez zábran) - 10:00 hod

1.- 5.třída (zábrany) - 13:00 hod
poplatek: 50 Kč na osobu
přihlášky: 605 233 527, info@orelzidlochovice.cz
místo: orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice, Komise sportu
info: www.orelzidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
2. 11., 18:00 | SNOW FILM FEST
Filmový festival zimních sportů. Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

datum čas soupeři

středa 2. 10. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x VSK Mendelu A

středa 16. 10. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x Sokol Juliánov A

středa 29. 10. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x Slezi Basket B

středa 20. 11. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x SK Žabovřesky S

středa 27. 11. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x Sokol Střelice

středa 11. 12. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x VFU Brno A

středa 12. 2. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x SKB Brno Černovice C

středa 5. 3. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x JBC Brno B

středa 26. 3. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x VFU Brno B

středa 9. 4. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x Sokol Šlapanice D

Rozpis domácích utkání Oddílu basketbalu – sezóna 2013/14
Muži T.J. Sokola Židlochovice Vás srdečně zvou do sokolovny 
na domácí utkání Městského přeboru II. třídy:


