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Výsledky ankety - příležitosti k rozvoji města se najdou vždy (3.díl)

Ing. Jana Richterová
kancelář starosty

o budoucnosti (a není vůbec 
důležité, zda se týká pouze jeho, 
anebo - jako v tomto případě 
- celého města). Je to směr, 
kterým by se měl vývoj ubírat. 
A protože jedním z nejdůležitěj-
ších parametrů spokojenosti jsou 
i peníze, první odpovědi, na které 
se zaměříme, se týkají možného 
ekonomického rozvoje města.

Podle názoru respondentů prů-
zkumu by se ekonomika města 
měla zaměřit na podporu drob-
ného a středního podnikání (tuto 
možnost označilo za významnou 
48,92 % z těch, kteří na otázky 
odpověděli), podporu zeměděl-
ství (především vinařství a ovoc-
nářství) považuje za důležitou 
41,49 % respondentů. 38,7 % 

odpovídajících navrhuje, aby 
se město zaměřilo na podporu 
služeb pro občany.

Z odpovědí také vyplynulo, 
že většina respondentů, kte-
ří volají po větší podpoře vina-
řů a ovocnářů, se domnívá, 
že by se mělo více dbát na pod-
poru regionálních výrobků a zna-
ček (tuto odpověď volilo 41,49 % 
respondentů).

Důležitým tématem ve vzta-
hu k budoucímu rozvoji města 
je také otázka, kam případně 
směřovat případné zájemce 
o investice do průmyslové výro-
by (vzhledem k charakteru regi-
onu by mohlo jít samozřejmě 
především o montážní závody či 
lehký průmysl). Mezi dvěma reál-

Třetí souhrnný výstup z průzku-
mu názorů obyvatel Židlochovic 
a okolí, který se uskutečnil v říjnu 
loňského roku, se zaměří na otáz-
ky, které příliš neovlivní současný 
život Židlochovic, o to důležitější 
však jsou pro budoucnost. Téma-
tem tohoto článku jsou názory 
respondentů na budoucí roz-
voj města a návrhy, ve kterých 
oblastech by se život v Židlocho-
vicích do budoucna mohl změ-
nit.

Otázkou, kterou by si měl zod-
povědět každý, kdo přemýšlí 

nými variantami - tedy na místě 
stávajících areálů, resp. mimo 
město - zvítězila druhá. Vyslovi-
lo se pro ni 45,82 % odpovídají-
cích. Stávající areály by využilo 
34,37 % respondentů. A pro zají-
mavost, celých 9,6 % účastníků 
průzkumu by průmysl ve městě 
vůbec nerozvíjelo.

Tolik tedy k budoucímu roz-
voji města. Příště se můžete 
těšit například na souhrn názorů 
na doporučená místa k návště-
vám našeho města.

Otevření nové ordinace

Vlastimil Helma
starosta města

pacientů, hypertoniků, bolesti 
na hrudi apod. by neměl být žád-
ný problém. Od května by pak 

Vážení spoluobčané, 
po úmrtí MUDr. Hladkého, léka-

ře interní ambulance v Židlocho-
vicích, nastalo pro mnoho obča-
nů nepříjemné období v zajištění 
si odpovídající péče interny a dia-
betologie. 

Město začalo v této věci ihned 
podnikat nezbytné kroky. Probí-
hala jednání s krajem i možným 
nastupujícím lékařem. 

Jsme rádi, že vám můžeme 
oznámit, že od 3. 3. 2014 zahajuje 
v Židlochovicích ordinaci interny 
a diabetologie MUDr. Patrik Zatlou-
kal (41 let). Pan doktor Zatloukal 
pracoval 15 let v Nemocnici milo-
srdných bratří v Brně, posledních 
9 let na diabetologické ambulan-
ci. V nemocnici si zatím ponechá 
0, 2 úvazek a pohotovostní služby.

Smlouvu s VZP má na měsíce 
březen a duben pouze na akutní 
péči, s vyšetřením diabetických 

poskytoval plnou péči. Město 
panu doktorovi pomohlo s pře-
vozem zdravotních karet paci-

entů z úřadu JM kraje, aby tak 
od 3. 3. 2014 mohl začít ordino-
vat.
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Zaznamenali jsme ...
Chcete se podívat 

do Říma? Použijte webové 
stránky a pomoci myši si obrá-
zek  přiblížíte (+) a zase zmen-
šíte(-).

Pohybem myši po obrázku 
doprava nebo doleva uvi-
díte detaily, které při návště-
vě pouhým okem neuvidíte. 
Je to naprosto úžasné. 

Cappella Sistina 
<http://www.vatican.va/

various/cappelle/sistina_vr/
index.html> 

Basilica di San Pietro 
<http://www.vatican.va/

various/basiliche/san_pietro/
vr_tour/index-en.html> 

Basilica di San Paolo fuori 
le Mura 

<http://www.vatican.va/
various/basiliche/san_paolo/
vr_tour/index-it.html> 

Basilica di San Giovanni 
in  Laterano 

<http://www.vatican.va/
various/basil iche/san_gio-
vanni/vr_tour/Media/VR/
Lateran_Nave1/index.html>

Pro všechny milovníky turis-
tiky jsou určeny stránky http://
www.alena.ilcik.cz/ .

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

Zápis dětí do 1. třídy na 
školní rok 2014/2015 proběhl 
v úterý 4. února 2014 v budo-
vě ZŠ Židlochovice na ulici 
Komenského 182. 

K zápisu rodiče přihlásili 
58 dětí. 54 dětí je ze Židlocho-
vic a po jednom z  Blučiny, 
Syrovic, Vojkovic a Žabčic. 

Cílem zápisu je posouzení 
školní zralosti dítěte. Ověřu-
jeme porozumění instrukcím, 
soustředění se na práci, mate-
matické představy a pro-
storovou orientaci, zrakové 
a sluchové vnímání, grafomo-
toriku, výslovnost.  

Rodiče mohou požádat 
o odklad povinné školní 
docházky pro své dítě do 
31. 5. 2014. K žádosti je třeba 
doložit doporučující posouze-
ní příslušného školského pora-
denského pracoviště (nejbližší 
je Pedagogicko-psychologic-
ká poradna Brno, odlouče-
né pracoviště Židlochovice, 
Nádražní ul. – Robertova vila) 
a doporučující posouzení dět-
ského lékaře nebo klinického 
psychologa. Odklad povinné 
školní docházky zvažují rodiče 
dvanácti přihlášených dětí. 

Pro školní rok 2014/2015 
počítáme s otevřením dvou 
prvních tříd.

Ing. Jana Králová, 
ředitelka školy

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 24. 1. 2014
RM schvaluje:  
projekt „DOSADBA STROMŮ 
V ZAHRADĚ ROBERTOVY VILY 
V ROCE 2014“ 

RM schvaluje:  
podílet se organizačně spolu 
s MC Robátko na akci „ADOP-
TUJTE SVŮJ STROM“ 
připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2014 

RM rozhodla:  
uvolnit z rozpočtu města částku 
1500 Kč jako příspěvek na akci 
„ADOPTUJTE SVŮJ STROM“ 
označit parkoviště pro zákaz-
níky obchodu Samoobslu-
ha M. Klvaň, před objektem 
Komenského 39, Židlochovice 
informativní značkou s nápi-
sem „Parkoviště pro zákazníky 
obchodu“ na náklady žada-
tele 
vyhlásit záměr pronájmu uvol-
něných nebytových prostor 
v č. p. 367, sídliště Družba 
v Židlochovicích. 
nedoporučit ZM prodat část 
pozemku p. č. 1399/1 o výmě-
ře cca 60 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce (prostor před PAVIREM).
nepronajímat část pozemku 
p. č. 1399/1 o výměře cca 
60 m2 v k. ú. Židlochovice. 
Žadateli umožnit výstavbu 
zpevněné plochy se zastřeše-
ním pro restaurační zahrádku 
a její sezónní  užívání podle čl. 

•

•

•

•

•

•

•

•

3., odst. 6 písmena d) vyhlášky  
č.2/2010 o místních poplatcích 
na území města Židlochovice 
– zábor veřejného prostranství  

Výběr z usnesení RM 7. 2. 2014
RM rozhodla: 
uzavřít SoD na zpracová-
ní zadávací dokumentace 
a administraci výběrového 
řízení na akci „ZŠ Židlochovi-
ce – sportovní areál“ s firmou 
McGreen a.s., nám. Svobody 
527, 739 61 Třinec 
zveřejnit záměr prodeje čás-
ti parcely p. č. KN 117/77 
o výměře cca 8 m2 v k. ú. Žid-
lochovice, ulice Malinovského  
pronajmout nebytové pro-
story ve dvorní části domu 
č. p. 38, ulice Komenského 
v Židlochovicích; nájemní 
smlouvu uzavřít s ...; nájem je 
ve výši 500 Kč m2 rok. Nájemní 
smlouvu uzavřít od 1. 2. 2014 
na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou šest měsíců 

RM ukládá: 
jednat s obcí Vojkovice, 
se sídlem Hrušovanská 214, 
667 01 Vojkovice o kupní ceně 
pozemků v areálu koupaliště 
v k. ú. Vojkovice
vyhlásit záměr prodeje části 
pozemků p. č. 323/1, 325/2 
a 323/8 v k. ú. Židlochovice 
předložit nabídku k pořízení 
ojetého auta SÚV 4x4 

RM schvaluje: 
uzavřít smlouvu na nákup auta 
Š Fabia s motorem 1,2 TSI s fir-

•

•

•

•

•

•

•

mou Auto-Bayer Slavkov 
vzor smlouvy o nájmu bytu, 
platný od 1. 1. 2014 
dle schváleného vzoru upravit 
smlouvy o nájmu bytu na DPS 

RM přijímá: 
příspěvky obcí (dle přílohy), 
jejichž žáci navštěvují ZŠ Židlo-
chovice, na spolufinancování 
výstavby sportovního areálu 
při ZŠ Židlochovice 

Výběr z usnesení ZM 5. 2. 2014
ZM rozhodlo: 
poskytnout Mysliveckému 
sdružení Židlochovice bezúroč-
nou půjčku ve výši 70 tis. Kč, 
se splatností 31. 12. 2015 
přijmout jako dar 1/2 pozemku 
p. č. KN 5011 o výměře 6 m2 
v k. ú. Židlochovice od vlastní-
ků..., s tím, že náklady na pře-
vod majetku uhradí město 
Židlochovice; jedná se o poze-
mek vedle protipovodňové 
hráze vedený jako orná půda 
na tzv. „Líchách“. (Pozn. dru-
hou 1/2 pozemku vlastní měs-
to Židlochovice).

ZM s účinností od 1. 3. 2014 při-
jímá: 
Obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 1/2014 
o regulaci provozní doby hos-
tinských provozoven ve městě 
Židlochovice

•

•

•

•

•

•

Hlášení městského rozhlasu

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Vážení občané,
v poslední době docházelo v sou-
vislosti se zastaralým technic-
kým zařízením rozhlasu k častým 
výpadkům či neplánovaným hlá-
šením městského rozhlasu.  Dělo 
se tak v souvislosti s časovacím 
zařízením, které  nezvládlo nárazy 
el. proudu při vypnutí zesilovače, 
za což se omlouváme. Pracovna 
rozhlasu je technologicky zasta-
ralá a nebyla modernizována od 
roku 1976, tj. 38 let. Záznamy hlá-
šení se spouštějí z dnes již nevyrá-
běných magnetofonových kazet 
pomocí časovacího zařízení, kte-
ré, jak jsme zjistili, již není schopno 
zvládat rušivý vliv při spínání jak 
začátku, tak konce hlášení. V sou-
časné době učinily pracovnice 
MKS zásadní opatření, aby k těm-

to poruchám již nedocházelo.
Dobrou zprávou je, že město 

Židlochovice plánuje v jarních 
měsících tohoto roku celkovou 
modernizaci rozhlasu, která bude 

Místnost hlášení městského rozhlasu | foto: Lenka Betášová

odpovídat současným digitálním 
standardům a těmto poruchám, 
které se v minulosti vyskytova-
ly stále častěji, bude konečně 
odzvoněno.
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K 31. 12. 2013 mělo město Žid-
lochovice 3436 obyvatel.

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

V roce 2013 bylo v matričním 
obvodu Židlochovice uzavřeno 
95 sňatků. Z tohoto počtu bylo 
v naší obřadní síni uzavřeno 
46 sňatků, 25 sňatků bylo uza-
vřeno v zámecké kapli, 6 sňatků 
pak v zámecké zahradě, 3 sňat-
ky v zámecké obrazárně, 2 sňat-
ky v zámeckém parku, po dvou 
sňatcích v zahradnickém centru 
Hortis a na Akátové věži, 1 sňatek 
byl uzavřen v bytě domu čp. 143 
v Židlochovicích, po jednom 
sňatku v areálu TJ Sokol Nosislav 
a restauraci Dobrá škola ve Voj-
kovicích. Církevních sňatků bylo 
6 (2 sňatky v kostele Povýšení sv. 
Kříže v Židlochovicích, 1 sňatek 
v kostele Panny Marie Královny 
v Hrušovanech u Brna, 1 sňatek 

Lenka Tesařová
matrikářka

v evangelickém kostele v Nosisla-
vi, 1 sňatek v kostele sv. Jakuba 
v Nosislavi, 1 sňatek uzavřený 
církví evangelickou u Akátové 
věže v Židlochovicích).

Jako každý rok, tak i v loňském 
roce jsme měli zahraniční snou-
bence. Do stavu manželského 
vstoupili čtyři občané Slovenské 
republiky s občany Česka, jedna 
občanka Mongolska uzavřela 
manželství s naším občanem. 

Úmrtí na území obcí v matrič-
ním obvodu Židlochovice: Hru-
šovany u Brna 12 úmrtí, Medlov 
1 úmrtí, Nosislav 3 úmrtí, Přísnoti-
ce 4 úmrtí, Unkovice 1 úmrtí, Voj-
kovice 7 úmrtí , Žabčice 1 úmrtí, 
Židlochovice 10 úmrtí.

Další činností matriky je ověřo-
vání fotokopií (vidimace) a ově-
řování pravosti podpisu (legaliza-
ce). Vidimace byla provedena 
celkem 2244x, legalizace 1156x.

Žádostí o výpisy z Czech 
POINTu bylo přijato a vyřízeno 
334. Žádostí o zřízení  datových 
schránek nebo o zneplatnění 
stávajících přístupových údajů 
do datových schránek a vydání 
nových přístupových údajů bylo 
přijato 13, zkonvertováno bylo 

33 dokumentů. 
Opis rodného, oddacího 

a úmrtního listu byl vyhotoven 
16x.  Zápis o určení otcovství 
k nenarozenému dítěti byl sepsán 
76x.  Změna příjmení bylo povo-
lena 7x. Byla přijata a odeslána 
1 žádost o zápis matriční události 
do Zvláštní matriky v Brně, 4 cizin-
ci (po udělení státního občanství 
České republiky) složili v obřadní 
síni do rukou tajemníka úřadu  
státoobčanský slib.

Přiděleno bylo 10 čísel popis-
ných a evidenčních.

V roce 2013 se narodilo celkem 
37 dětí s trvalým pobytem v Žid-
lochovicích. Zemřelo 33 občanů 
našeho města, z trvalého pobytu 
se odhlásilo 78 občanů. 

K trvalému pobytu se do naše-
ho města přihlásilo v loňském 
roce 139 osob.

Údaj o místu trvalého pobytu 
byl v roce 2013 zrušen 33 obča-
nům našeho města. Místem jejich 
trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což jsou Židlochovice, 
Masarykova 100. Na této adre-
se je k dnešnímu dni přihlášeno 
155 občanů. 

Zpráva o činnosti matriky v roce 2013

Souhrnné informace o událostech řešených v r. 2013 
Městskou policií

Milan Šebek
vedoucí strážník

– 2x. Průběžně byla provádě-
na kontrola prodejců (stánka-
řů) v obcích. 53x byli vykázáni 
podomní prodejci. Byly převza-
ty a odevzdány nalezené věci: 
3x doklady, 3x kolo, 2x batoh, 
1x kabelka, 2x klíče od vozidla, 
1x dětské odrážedlo, 1x mete-
ostanice, 1x výherní automat. 
70x byl proveden odchyt zvířat 
(70 psů, 2 koťata). Také bylo pro-
váděno odstranění uhynulých 
zvířat: 2x pes, 1x zajíc, 1x kočka, 
1x srna, 1x had.  31x byla usměr-
ňována doprava při nehodách. 
Průběžně byla prováděna kon-
trola kácení stromů. Také kont-
rola mládeže byla prováděna 
průběžně. 57x byly kontrolovány 
podezřelé osoby.

Dobrá byla spolupráce s Poli-
cií České republiky (asistence 
při otevření bytu, při rvačkách, 
prověření osob, napadení osob, 
ničení soukromého majetku, 
vloupání, hledání pohřešova-
ných osob, zajištění vozidla) 
- 38x byl proveden výjezd na 
požádání Policie ČR.

Podobně byla úspěšná i spolu-
práce s HZS a SDH (hasiči - požáry, 
nehody, odchyty) - 11x výjezd.

V devětatřiceti případech byly 
také kontrolovány podnapilé 
osoby, z nich tři byly převezeny 
na záchytku,  

V jedenácti případech byly 
odstraněny nalezené injekční 
stříkačky, 4x byl nouzově otevřen 
byt, 4x bylo řešeno pokousání 
psem.

Kamerové záznamy ze systé-
mu byly předány Policii ČR.

Městská policie se také podí-
lí svou přítomností na prevenci 
kriminality a přispívá k ochraně 
a bezpečnosti osob a majetku. 
Dohlíží na bezproblémový prů-
běh kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcí. Provádí dohled 
na přechodech pro chodce 
a podílí se na bezpečnosti a ply-
nulosti provozu v obcích. Provádí 
pravidelnou kontrolu koupališť, 
hřbitovů a rozhledny. Dohlíží na 
mládež v rizikových lokalitách 
v obcích. Spolupracuje s OÚ, 
MěÚ, PČR, HZS a SDH. Zabezpe-
čuje ochranu majetku ve vlast-
nictví obcí (PCO) a ochranu 
seniorů napojených na tísňová 
tlačítka. 

Městská policie při zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejné-
ho pořádku a plnění dalších úko-
lů podle zákona č. 553/1991 Sb., 
nebo zvláštního zákona, řešila 
v loňském roce na území v obci 
Blučina, Vojkovice. Žabčice 
a ve městě Židlochovice tyto 
přestupky:  

V oblasti dopravy bylo řešeno 
846 přestupků, v oblasti pořádku 
ve státní správě a v území samo-
správy 408 přestupků, v oblasti 
občanského soužití 112 přestup-
ků a v oblasti pozemních komu-
nikací 27 přestupků. 

Od občanů přijala Městská 
policie 446 telefonických ozná-
mení.

Policii ČR bylo předáno 
16 trestných činů (krádeže, 
zadržení zloděje). 

K činnosti Městské policie patří 
také kontrola objektů napoje-
ných na pult centrální ochrany: 
provedeno 66 výjezdů; výjezd 
hlídky na tísňové volání (senioři) 

13. února 2014 se v budově 
městského úřadu na Vídeň-
ské ulici v Pohořelicích konala 
valná hromada místního akč-
ního sdružení Podbrněnsko. 
Připomínáme, že se jedná 
o program rozvoje venko-
va, který organizuje Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj 
venkova, 

V obsáhlé zprávě byli 
účastníci valné hromady mj. 
seznámeni s jednacím řádem 
dozorčí rady. Účastníci také 
vzali na vědomí odstou-
pení Sdružení Židlochovice 
z MAS Podbrněnsko a naopak 
schválili přijetí nových členů, 
kterými se stalo občanské 
sdružení Centrum volného 
času v Opatovicích a Židlo-
chovický vlastivědný klub. 

Zájemci se mohou se závě-
ry valné hromady podrobněji 
seznámit na www.podbrnen-
sko.cz. Navíc by měly být 
na těchto webových strán-
kách uveřejněny rozsáhlé 
podklady pro analytickou 
část integrované strategie 
rozvoje území této oblasti.  

Zajímavé údaje uvádí inter-
netová encyklopedie města 
Brna. Některé z nich hovoří 
i o našem městě.

1564
Český král a moravský 

markrabě Ferdinand I. rozho-
dl, že každé čtrnácté vědro 
červeného a stejně tak bílé-
ho vína bude náležet jako 
desátek z vinohradů, které 
náležely hradu Špilberku. 
Vyměření poplatku předchá-
zelo jednání mezi nejvyšším 
komorníkem moravského 
markrabství Zachariášem 
z Hradce a na Telči, městem, 
Brnem a vinohrady z židlocho-
vických hor, které desátkem 
a platy ke Špilberku patřily.

1584
V tomto roce Bedřich 

ze Žerotína žádal o výpomoc 
sto až sto padesát zlatých 
na stavbu zemského domu 
v Brně zábrdovického opata 
Kašpara. Bedřich totiž nutně 
potřeboval zaplatit zedníkovi 
Pietrovi Gabrimu za stavbu 
budovy, která je dnes sou-
částí brněnské Nové radnice 
a zasedá v ní brněnské zastu-
pitelstvo. 

Naleznete na www.ency-
klopedie.brna.cz

Převzato z internetové Ency-
klopedie dějin města Brna. 

 
Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Z_03_2014.indd   3 26.2.2014   11:23:54



4 Informace z radnice MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Domácí spalování je jako 
zdroj znečišťování ovzduší zařa-
zeno hned za výfukovými plyny 
automobilů a přispívá stále více 
ke  vzniku srdečních či dýcha-
cích onemocnění, zhoršuje imu-
nitní reakce organizmu a zvyšuje 
riziko vzniku rakoviny. Na rozdíl od 
komerčních spaloven odpadů 
nejsou domácí kotle přizpůsobe-
ny k dokonalému hoření a čištění 
spalin, a tak se v případě spalo-
vání jiných látek než klasických 
paliv (suché dřevo, uhlí a pro-
dukty vyrobené z těchto surovin 
za účelem domácího topení) 
uvolňují do ovzduší látky, které 
jsou toxické, karcinogenní (rako-
vinotvorné) a dále látky, které 
dráždí dýchací cesty či sliznice 
a v neposlední řadě také obtěžují 
pachem či kouřovými, resp. smo-
govými opary. 

Ohroženy zplodinami spalová-
ní domovního odpadu v domá-
cích kamnech či kotlech jsou 
především děti, jejichž organiz-
mus je k působení toxických látek 
výrazně vnímavější. Na půso-
bení toxických látek v ovzdu-
ší jsou vysoce citliví také lidé 
s dýchacími a oběhovými cho-
robami a těhotné ženy. Nejvíce 
postiženy bývají osoby a hlavně 
děti v domácnostech, které tyto 
odpady spalují, a následně i oso-
by v okolí takových zdrojů. 

Které látky či suroviny 
do kamen nepatří a jaké látky 
jejich spalováním vznikají? 

Určitě nejzávažnější skupinu 
nevhodných látek pro domá-
cí spalování představují plasty.  
Slovo plast se dnes používá pro 
označování celé řady synte-
ticky vyrobených látek, které 
se využívají jako balicí materiály, 
obalové hmoty,  láhve na mine-
rální vody či jiné tekutiny; z plastů 
se vyrábí  také mnoho předmě-
tů denní spotřeby. Vysoká pro-
dukce odpadních plastů téměř 
v každé domácnosti s sebou 
přináší otázku: Kam s nimi? Řeše-
ní je pouze jedno – do odpad-
ních kontejnerů! Ty jsou již dnes 
dostupné v každém městě 
či obci, samozřejmě včetně Žid-
lochovic. Při spalování plastů 
v domácích kamnech či kotlích  
vzniká velké množství dioxinů, 
které jsou vysoce škodlivé pro 
lidský organizmus. Dioxiny jsou 
schopné vyvolat tvorbu nádoro-
vých onemocnění, poškozují imu-
nitní systém postižených osob, 
mají vliv na hormonální systém 
a nervovou soustavu. Spalová-
ním  polystyrenu vzniká toxický 
styren, který je také karcinogen-

Neznečišťujme si sami ovzduší, které dýcháme

MVDr. Pavel Forejtek ní, při delších expozicích může 
vyvolávat poškození očí, ovliv-
ňuje nervový systém a ovlivňuje 
také psychiku exponovaných 
osob. Spalováním polypropyle-
nových a polyetylenových obalů 
či PET lahví vznikají polyaroma-
tické uhlovodíky, jejichž účinky 
jsou srovnatelné s vlivem kouření 
cigaret. 

Nevhodné pro spalová-
ní v domácích topeništích je 
také dřevo, které bylo ošetře-
no ochranným nátěrem či bylo 
lepeno. Nevhodné jsou přede-
vším dřevotřísky, lepené desky,  
dřevo natřené barvami či dřevo 
ze starého nábytku. Spalováním 
dřevotřískových desek se uvolňu-
je formaldehyd, který je význam-
nou kancerogenní látkou. Také 
dřevo, které se používá k výro-
bě palet, je chemicky ošetřené, 
a není tudíž vhodné pro domácí 
spalování. Produkce dioxinů při 
spalování takového dřeva je až 
500x vyšší než při spalování suché-
ho, palivového dřeva. Při spa-
lování vlhkého dřeva dochází 
ke zvýšené produkci škodlivin 
v odcházejícím kouři, které půso-
bí dráždivě na sliznici dýchacího 
aparátu, případně oční spojivku. 
Část z nich se již usazuje v kotli či 
komíně (dehtování). 

Také barevné letáky a časopi-
sy nejsou vhodné pro spalování 
v domácnosti. Jejich hořením 
se do ovzduší uvolňují těžké kovy 
obsažené v barvách a ty jsou  
výrazně rakovinotvorné a mohou 
způsobovat vznik vrozených vad 
u dětí. 

Obdobné látky se také uvol-
ňují při spalování papírových 
krabic od mléka či jiných nápojů 

– tzv. tetrapaků. Kromě papírové-
ho skeletu krabice obsahují ještě 
různé plastové či kovové folie, při 
jejichž spalování se do ovzduší 
uvolňují organické sloučeniny 
s obsahem chlóru a těžké kovy 
společně s dioxiny. 

Spalováním umělých textilií 
se uvolňuje vysoce dráždivý čpa-
vek a kyanovodík. Obě tyto látky 
dráždí sliznice, způsobují bolesti 
hlavy a ve vyšších koncentracích 
způsobují poruchy funkce nervo-
vé soustavy. 

Zcela nevhodné je domácí 
spalování nebezpečného odpa-
du – barev, ředidel, zbytků léků, 
baterií, gumy, pneumatik apod. 
Při jejich spalování se do ovzdu-
ší uvolňují polyaromatické uhlo-
vodíky a dle jednotlivých druhů 
těchto spalovaných látek i další 
vysoce jedovaté látky. 

Jak je organizován sběr 
a odvoz domovního odpadu 
a jak nakládat s domovním 
odpadem?

Převážná většina rodinných 
domů je dnes vybavena kotel-
nami na plyn, elektřinu či využí-
vá kombinovaného systému 
tepelných čerpadel. Vzhledem 
k vysokým cenám těchto energií 
však klasické vytápění dřevem, 
resp. uhlím zůstává stále velmi 
zajímavou alternativou, jak ušet-
řit v rodinném rozpočtu. Právě 
u těchto druhů kotlů dochází 
často ke spalování látek, které 
do kotle rozhodně nepatří. Čes-
ká republika patří ke státům, 
které nejen legislativními před-
pisy zakazují pálení domovního 
odpadu v domácích kotelnách, 
ale stát, resp. obce zajišťují systé-
mem pravidelného svozu domá-

cího odpadu z individuálních 
kontejnerů (popelnic), umístěním 
velkoobjemových odpadních 
kontejnerů a jejich pravidelným 
vyprazdňováním a vybudová-
ním sběrných dvorů pro obča-
ny možnost, jak se ekologickým 
způsobem zbavovat domovního 
odpadu.

Do individuálních kontejnerů 
(popelnic) patří:

– studený popel,  běžný domá-
cí a kuchyňský odpad,  smetí,   
drobný odpadní papír či útržky 
textilií.

Velkokapacitní kontejnery jsou 
určeny (a také označeny) pro:  

* papír - především kartony, 
časopisy, papírové obaly; 

* plasty - často odděleně pro 
PET láhve a ostatní plasty; 

* kovový odpad - plechové 
konzervy, drobný kovový odpad; 

* bílé sklo - nebarevné láhve  
od nápojů či zavařenin; 

* barevné sklo - barevné láhve 
od nápojů; 

* směsný domovní odpad 
– sem lze umístit výše nespecifiko-
vaný domovní odpad.

Ve sběrném dvoře jsou pro 
občany k dispozici velkoobjemo-
vé kontejnery pro všechny výše 
uvedené kategorie domovního 
odpadu a lze sem také vyvážet 
nepotřebné elektrospotřebiče, 
starý nábytek a také bioodpad 
– posekanou trávu, větve stromů 
apod. 

Važme si dobrého životního 
prostředí, které (na rozdíl od 
mnoha jiných míst České repub-
liky) v Židlochovicích máme, 
a snažme se společně jeho kvali-
tu chránit a zlepšovat. 

Spalování pneumatik, ilustrační foto | zdroj: internet
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Je tomu již  5 let, co byl v listo-
padu 2008 založen Školní atletic-
ký klub Židlochovice Mgr. Luká-
šem Přichystalem. Za tuto dobu 
se v oddíle vystřídalo 221 dětí ze 
Židlochovic, a především  jeho 
okolí. Uspořádali jsme 11 soutěží, 
kterých se zúčastnilo  721 dětí 
(4x červnový atletický mítink, 
3x Šmoula cup, 3x říjnové běžec-
ké závody a nově v prosinci 

2013 Předvánoční kros). Závo-
dy neslouží jen k pohybu a sou-
těžení, ale také si při nich žáci 
ZŠ či starší atleti a dobrovolníci 
z řad rodičů vyzkouší samotnou 
organizaci. Na hladký průběh 
např. červnového mítinku je tře-
ba až dvaceti pomocníků!!! 

Účastníme se soutěží nejen 
v ČR, ale také na Slovensku 
a v Rakousku. Děti ŠAK stanuly na 

Malé jubileum Školního atletického klubu

stupních vítězů již 376x a z toho 
112x zvítězily. Pilířem úspěchu je 
každý rok cca 10 - 15 dětí, kte-
ré jezdí po závodech a sbírají 
závodní zkušenosti a úspěchy. 
Ostatní se účastní pouze tréninků 
nebo si přijdou změřit síly na námi 
pořádané závody.  

Mezi nejúspěšnější  atlety nyní 
patří: Petr a Václav Vávrovi, bra-
tři Hankové, Iveta Holešinská, 

P. Mgr. Pavel Cebula
farář židlochovický

V pátek 14. února 2014 se 
v kostele Povýšení svatého Kříže 
v Židlochovicích konal již druhý díl 
(ze tří plánovaných) vzdělávací-
ho cyklu Číhošťský zázrak, P. Josef 
Toufar, jeho umučení a následné 
pronásledování katolické církve.

Tato část volně navázala na 
autorské čtení nejlepší knihy anket 
Lidových novin a Katolického 
týdeníku roku 2012 Jako bychom 
zemřít měli … od Miloše Doležala. 
Zájemci o tuto problematiku byli 
autorem (mj. archivním badate-
lem) detailně seznámeni s histo-
rickými souvislostmi okolo 50. let 
20. století a posléze s osobností 
číhošťského kněze P. Josefa Tou-
fara. Kromě připraveného pásma 
byl prostor pro dotazy a připo-
mínky i krátký osobní rozhovor s 

Milošem Doležalem.
Druhým pokračováním bylo 

promítání filmu In nomine patris, 
ve kterém je problematika 
P. Josefa Toufara a číhošťského 
zázraku nejnověji zpracovaná 
(r. 2004). Pořadatelé si kladli za 
cíl především dokreslit nastíněnou 
situaci z první části. 

Samotný film i jeho tvůrci dostali 
několikerá ocenění, např. Filmák 
2004, Elsa 2005. Hlavní roli fará-
ře Toufara ztvárnil Viktor Preiss, 
kterého ocenil kardinál Dominik 
Duka, OP stříbrnou Svatovojtěš-
kou medailí za herecký výkon 
v roli P. Josefa Toufara.

T. č. připravujeme závěreč-
nou část – farní pouť do Číhoš-
tě. Uskuteční se pravděpodob-
ně v září 2014, kdy bude možné 
prohlédnout si kostelík, jeho okolí 
a následně se propojit i s méně 
známými událostmi. Termín korigu-
jeme tak, aby se hodil Mgr. Miloši 
Doležalovi; vedl by komentova-

nou prohlídku kostela a také by 
vše zasadil do souvislostí. Pouť 
bude dále pokračovat navštíve-
ním dalších sakrálních míst, např. 
premonstrátského kláštera Želiv či 
poutního místa Křemešník. 

Závěrem je třeba ještě podě-
kovat – za poměrně vysoký zájem 

II. část vzdělávacího cyklu o P. Josefu Toufarovi, 
promítání filmu In nomine patris

Mgr. Lukáš Přichystal

Zleva: Adéla Kelblová, Štěpán, Kryštof a Anežka Hankovi, Lucie a Veronika Daněčkovy 
foto: Lukáš Přichystal

Lucie Daněčková, Petr Koudelka 
a Adéla Sigmundová. Oddíl nav-
štěvuje také mnoho dívek, které 
závodně hrají badminton. 

V sezóně 2013/2014 
(tzn. od začátku října) máme 
již 85 umístění (23x 1. místo, 
32x 2. místo a 30x 3. místo). Tré-
ninky navštěvuje 52 dětí (13 dětí 
2002 a starších a 39 dětí 2003 
a mladších). V pondělí s trénin-
kem pomáhá jeden z nejúspěš-
nějších maratonců ČR Tomáš 
Ondráček, a když je potřeba, 
zaskočí  dohledem nad trénin-
kem pan Václav Vávra. 

V nadcházející sezóně s netr-
pělivostí očekáváme víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem, 
od kterého se bude také odví-
jet naše pořadatelská činnost. 
V dubnu bychom rádi uspořáda-
li Jarní kros (Předvánoční měl vel-
mi kladné ohlasy). Závody typu 
červnového mítinku bychom již 
nechtěli pořádat za stávajícího 
stavu školního hřiště. 

Informace o ŠAK Židlochovice 
můžete sledovat na stránkách 
www.coachandrunner.estran-
ky.cz (atleti 2002 a starší) nebo 
www.sakzidlopripravky.estranky.
cz (přípravky 2003 a mladší). 

místních o tuto problematiku a za 
jejich účast. Dále pak děkujeme 
za pomoc při organizaci obou 
částí, a to především pí Lence 
Betášové a pí Mileně Moudré, 
a Městskému úřadu v Židlochovi-
cích za půjčení didaktické tech-
niky.

Z promítání filmu In nomine partis | foto:  Miroslav Gergel
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Mgr. Iveta Urbánková
sociální pracovnice

Domácí násilí patří k nejzávaž-
nějším sociálně patologickým 
jevům ve společnosti. Vyskytuje 
se napříč všemi věkovými skupi-
nami, společenskými vrstvami, 
národnostmi, formami příbuzen-

ského vztahu, náboženstvími 
nebo politickými příslušnostmi. 
Násilí se odehrává v soukromí, 
je opakované a má stupňující 
se tendenci.  

Praxe poradenských zařízení 
ukazuje, že většina české veřej-
nosti je přesvědčena, že dnes už 
se o problému domácího násilí 
více mluví, a pomoc pro oběti 
domácího násilí je dostupnější 

PERSEFONA informuje 
i v menších městech. 

Také v Židlochovicích posky-
tuje od roku 2009 občanské 
sdružení Persefona odborné 
sociální, právní a psychologic-
ké poradenství obětem domá-
cího, sexuálního zneužívání a 
znásilnění. Poradenství probíhá 
každé první pondělí v měsíci 
od 13:00 do 17:00 hodin a kaž-
dou třetí středu v době od 9:00 

do 13:00 hodin v Domě s pečo-
vatelskou službou, Masarykova 
115. 

Jestliže se tedy problematika 
násilí týká Vás či někoho blízké-
ho, neváhejte vyhledat pomoc.  

Kontaktujte Persefonu, o. s. 
na telefonním čísle 737 834 345 
nebo se informujte prostřednic-
tvím webových stránek www.
persefona.cz.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Jak bylo avizováno v úno-
rovém čísle Zpravodaje, pro-
běhla ve čtvrtek 13. února 
v podvečer vernisáž výstavy 
fotografií z ukrajinského Černo-
bylu autora Vítězslava Haluzy. 
Tato výstava je po krátké době 
druhou, kterou pořádá Městské 
kulturní středisko ve spolupráci 
s Jednotou Orel Židlochovice. 
Výstavní prostor nesoucí název 
Galerie Za komínem se nachá-
zí v prvním podlaží v prostře-
dí bowlingového centra a je 
případným návštěvníkům pří-
stupný denně až do pozdních 
večerních hodin.

Prvotním impulzem k náv-
štěvě Černobylu, místa jedné 
z největších tragédií v dějinách 
lidstva, byla jistá hra na počíta-
či, která v autorovi natolik vzbu-
dila zvědavost a zájem o toto 
smutnou událostí výjimečné 

místo, že se do přísně hlídané 
zóny vydal hned dvakrát, a to 
v letech 2011 a 2013. Fotogra-
fie pořízené z obou cest jsou 
pak obsahem právě probíhající 
výstavy, kterou je možné vidět 
až do konce června.

Za použití techniky, kterou 
Galerie Za komínem nabízí, 
poskytl během vernisáže  Víťa 
Haluza přítomným poslucha-
čům poutavý komentář nejen 
k vystaveným fotografiím, 
ale osobitým a spontánním 
způsobem představil celou 
řadu dalších zajímavých záběrů 
vypovídajících o odkazu černo-
bylské tragédie.

Další pozvánka na právě 
probíhající výstavu, na kterou 
bychom Vás rádi touto cestou 
upozornili, je do Malé galerie 
RTIC, kde jistě každého židlo-
chovického patriota potěší  
souhrn devadesátileté historie 
židlochovické fotbalu. Galerie 
je otevřena denně v provozních 
hodinách Informačního centra.

Černobyl v Galerii Za komínem

Vernisáž výstavy | foto: Lenka Betášová

Z_03_2014.indd   6 26.2.2014   11:24:01



7Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz

Několik poznámek k židlochovickému počasí v roce 2013

Ing. Karel Král

Také počasí v roce 2013 bylo 
natolik zajímavé, že se k němu 
v krátkosti vrátím a popíšu jeho 
průběh a charakteristiky. Tep-
lotně byl loňský rok téměř přes-
ně na dlouhodobém normálu 
(+10,08 °C, odchylka +0,02 °C), 
srážkově byl slabě nadprůměr-
ný (588,0 mm srážek představu-
je 116,9 %, napršelo o 46 % více 
než v předchozím roce 2012). 
Srážkově se zařadil na 6. místo. 
Jednotlivé měsíce z hlediska 
srážek byly opět velmi proměn-
livé. Výrazněji teplotně nadprů-
měrné byly měsíce červenec, 
říjen a zejména prosinec, ostatní 
měsíce byly většinou v mezích 
normálu. Srážkově výrazně 
nadprůměrné byly měsíce únor, 
květen a červen, podprůměr-
né byly měsíce duben, červe-
nec a prosinec. Nejvyšší teplo-
ta vyšplhala na +39,1 °C dne 
8. srpna (nejvyšší teplota v Židlo-
chovicích od roku 1990), nejnižší 
-11,4 °C jsem naměřil 27. ledna. 
Za celý rok se vyskytlo průměrné 
množství letních dnů (teplota 
+25 °C a více), kterých bylo 73 
(průměr je 69 dnů). Tropických 

dnů (teplota +30 °C a více) bylo 
výrazně nadprůměrně a to 28 
(průměr je 19 dnů). Na sníh byl 
rok 2013 velmi bohatý (leden 
až březen) a to celkem 48 dnů 
(průměr je 38 dnů).

A nyní trochu zajímavostí 
o projevech počasí v jednot-
livých měsících. Měsíc leden 
byl výrazně zimní. První týden 
byl sice ve znamení výrazně 
teplého počasí (maxima +5 °C 
až +8 °C), poté však již většinou 
převládalo mrazivé počasí (vel-
ké množství dnů s celodenním 
mrazem) s častými sněhovými 
srážkami a sněhovou pokrývkou. 
V únoru převládalo většinou 
zimní počasí s nepříliš výraznými 
mrazy a poměrně bohatou sně-
hovou pokrývkou. Zaznamenal 
jsem 2 období, kdy vydatněji 
sněžilo (kolem 10 cm nového 
sněhu). Březen byl vysloveně 
zimní s častým (někdy i vydat-
ným) sněžením. Vydatně sněžilo 
i poslední březnovou (velikonoč-
ní) neděli. Duben tvořil pomysl-
ný předěl mezi dlouhou zimou 
a jarem. První třetina byla ješ-
tě ve znamení typicky zimního 
počasí (se sněhovou pokrývkou 
na Velikonoce), zbytek měsí-
ce se již postupně oteplovalo 
a v závěru se vyskytly i první letní 

dny. Květen byl velmi proměn-
livý a poměrně nevlídný, závěr 
byl chladný a deštivý (teploty 
jen lehce nad +10 °C). Začátek 
června byl chladný a deštivý 
(Medard), postupně se oteplo-
valo a ke konci astronomického 
jara jsem zaznamenal rekord-
ní tropické teploty ukončené 
vydatným deštěm a razantním 
ochlazením (o 20 °C), 63,4 mm 
srážek spadlých poslední červ-
nové pondělí představuje 3. nej-
vyšší denní úhrn za posledních 
23 let. Červenec byl po většinu 
měsíce poklidným letním měsí-
cem. Směrem ke konci měsí-
ce se oteplovalo na hodnoty 
výrazně převyšující tropických 
+30 °C (dokonce výrazně nad 
+35 °C). Po deštivých měsících 
byl červenec výrazně suchý 
(nejsušší za posledních 23 let). 
V srpnu jsem dvakrát přepiso-
val absolutní teplotní maximum 
a jeho hodnota z 8. srpna činí 
+39,1 °C (předtím ještě 3. srpna 
vystoupila teplota na +38,9 °C). 
Nad +35 °C se teplota dosta-
la celkem v 6 dnech. Poslední 
týden srpna začal navozovat 
atmosféru podzimu. Září bylo 
v první třetině slunečné a teplé, 
po zbytek měsíce už převláda-
lo spíše chladnější počasí. Mini-

mální teplota +1,2 °C z 28. září 
znamená nejnižší teplotu v září 
od roku 1990. V říjnu převažova-
lo suché a teplé počasí. Zejmé-
na poslední třetina (včetně svá-
tečního víkendu) byla převážně 
slunečná (babí léto) s rekordní-
mi teplotami až +21 °C. V listo-
padu převládalo nepříliš deš-
tivé počasí se dvěma vlnami 
oteplení a výrazným „zimním“ 
ochlazením v závěru měsíce. 
Za celý měsíc se neobjevilo ani 
sněžení, ani sněhová pokrývka. 
V prosinci většinou převláda-
lo nevlídné (a nezimní) inverz-
ní počasí s nízkou oblačností, 
nebo i mlhami. O svátcích pak 
bylo velmi teplo a často větrno. 
Vánoce tak bílé nebyly a Štěd-
rý den byl 4. nejteplejší od roku 
1990. Zajímavostí tohoto měsíce 
byla vůbec první zaznamenaná 
bouřka (v noci z 5. na 6. prosin-
ce) od roku 1990.  

Tolik k charakteristice a zají-
mavým projevům počasí v uply-
nulém roce. Přejme si, aby 
i v letošním bylo počasí natolik 
zajímavé, že budu mít i za rok 
o čem psát. 

Židlochovice na starých pohlednicích

Mgr. Karel Vavřík

Lidé mají různé zájmy a sbí-
rají kdeco. Někdo shromažďu-
je a dává do původního sta-
vu stará auta, jiný zase sbírá 
jejich modely. Filatelisté sbírají 
poštovní známky, filumenisté 
nálepky se zápalkových kra-
biček, numismatikové se pídí 
po starých mincích a sbírání 
pohlednic se nazývá filokar-
tie. Přijďte zhlédnout staré 
i novější pohlednice našeho 
města, z nichž některým je 
už hodně přes sto let. Ocení-
te nejen dobové fotografie, 
ale také se seznámíte se zají-
mavou historií našeho města. 

Přijďte do Masarykova 
kulturního domu v pátek 
28. března v 18 hodin. Možná, 
že i Vy se začnete věnovat 
sbírání pohlednic. 

Pozvánka na besedu - na pohlednici z roku 1899 | zdroj: www.fotohistorie.cz 
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Obraz Žofie Chotkové v židlochovickém zámku 
aneb Co nenaleznete v učebnicích dějepisu

Mgr. Karel Vavřík

Nádherný, téměř impresionistic-
ky pojatý portrét hraběnky Žofie 
Chotkové je k vidění v jednom 
z apartmá židlochovického zám-
ku. V inventáři je obraz zapsán pod 
názvem Dáma se šeříkem. Jedná 
se o olej na plátně o rozměrech 
67 x 45 cm, signovaný C. Hainan-
gen, München, kolem r. 1905.

Při občasných návštěvách zám-
ku si sice portrétu mimochodem 
povšimneme, avšak neuvědomíme 

si všechny souvislosti a možná také 
jsme už zapomněli, koho portrét 
vlastně představuje.

Tato sličná dáma, která se celým 
jménem nazývala Žofie Marie Jose-
fína Albína roz. hraběnka Chotková 
z Chotkova a Vojnína, od roku 1900 
kněžna a od roku 1909 vévodkyně 
z Hohenbergu, byla česká šlechtič-
na pocházející ze starého šlechtic-
kého rodu Chotků. Jen pro úplnost 
je třeba doplnit, že se narodila 
1. března 1868 ve Stuttgartu. Byla 
dcerou hraběte Bohuslava Chotka 
a jeho manželky Vilemíny hraběnky 
Kinské z Vchynice a Tetova.

Žofie byla dvorní dámou arcivé-
vodkyně Isabely, rozené princezny 
Croy-Dülmenové (1856 – 1931), což 
byla manželka rakouského arcivé-
vody a těšínského vévody Bedři-
cha Rakousko–Těšínského (známý 
markýz Gero ze Slezských písní Pet-
ra Bezruče). Domnívám se, že po 
těchto úvodních řádcích už každé-
ho znalce židlochovické historie 
napadne, jak se asi tento obraz 
ocitl v židlochovickém zámku. 

Žofie Chotková se asi roku 1896 
seznámila v Praze s rakouským arci-
vévodou Františkem Ferdinandem. 
Stalo se tak v září, kdy se na jednom 
z tanečních večerů v sálech palá-
ce českého místodržitelství v Praze 
na Malé Straně seznámil se štíhlou 
dívkou v jednoduchých šatech 
z bílého atlasu. Žofii Chotkové bylo 
tehdy šestadvacet roků, Ferdinan-
dovi jedenatřicet.

Oba mladí lidé se do sebe zami-

lovali a začali si dopisovat. Čtyři 
roky se jim daří jejich vzájemný 
vztah tajit. Františku Ferdinandovi 
se podaří překonat těžké období, 
kdy se léčí z tuberkulózy. Občas 
se setkává s Žofií, ale vždy jen na 
krátkou dobu. V Bystřici u Bene-
šova čekává na nádraží kočár se 
staženými záclonkami, který pak 
Žofii odváží rovnou na Konopiště. 
V jadranském letovisku Opatia na 
dalmatském pobřeží bydlí každý 
v jiném hotelu a navštěvují se jen 
v noci, aby je nikdo neviděl. Uta-
jení bylo nezbytné, protože celá 
milostná záležitost měla jednu 
vadu – hraběnka Chotková neby-
la z dynasticky odpovídající rodiny 
a navíc její zchudlý otec neměl ani 
peníze na věno. Toho si byl František 
Ferdinand dobře vědom, a přesto 
zahájil boj, aby si svou milovanou 
Žofii mohl vzít. 

Návštěvy Františka Ferdinanda 
u strýce Bedřicha Rakousko–Těšín-
ského byly také stále častější než dří-
ve, a tudíž se teta se strýcem mohli 
domnívat, že se jednou stanou pří-
buznými příštího rakouského císaře. 
Byli totiž přesvědčeni, že důvodem 
návštěv je některá z jejich dcer. Pro 
úplnost je zapotřebí dodat, že vévo-
da Bedřich měl s manželkou Isabe-
lou devět dětí, z toho osm dcer. 

Arcivévodkyně Isabela brzy zjis-
tila, že následník trůnu se nezají-
má o žádnou její dceru, ale pouze 
o její dvorní dámu Žofii. Přišla na to 
náhodně, když v koupelně Fridri-
chova paláce v Prešpurku (dnešní 

Bratislavě) zapomněl František 
Ferdinand svoje kapesní hodinky. 
Na jednom z přívěsků hodinek 
ke svému zděšení našla snímek 
dvorní dámy Žofie.  

Rozzuřená arcivévodkyně si oka-
mžitě předvolala Žofii s tím, že si 
má ihned sbalit věci a vypadnout. 
Poté se Isabela vydala do Vídně 
a vyžádala si audienci u císaře 
Františka Josefa I. Ten ji vyslechl 
a slíbil, že s Františkem Ferdinan-
dem promluví. Císař se domníval, 
že jde jen o občasný skandál a že 
hraběnku Chotkovou pošlou na 
čas, nebo na stálo do některého 
z ženských klášterů. Jaké však bylo 
jeho překvapení, když František 
Ferdinand odmítl se s Žofií rozejít 
a navíc prohlásil, že si ji chce vzít. 

Proti Františku Ferdinandovi se 
postavila takřka celá habsburská 
rodina. Nevybíravému nátlaku 
byla také podrobena sama Žofie 
Chotková a její příbuzní. Málo-
kdo mezi Habsburky se dokázal 
tak vzepřít dynastickým tradicím 
a jít za hlasem svého srdce jako 
následník trůnu František Ferdinand 
d`Este. S tvrdohlavostí sobě vlastní 
nakonec prosadil svou a oženil se 
s dámou, kterou si sám vyvolil. Nic 
se při tom neohlížel na nevůli vlast-
ní rodiny. 

Dokončení v příštím čísle.
Připraveno z internetové ency-

klopedie Wikipedia a z knihy Feli-
xe Krumlowského Prolíbané dějiny 
aneb Milostné příběhy a skandály 
slavných (Praha 2009).

Úspěchy našich badmintonistů v sezóně 2013/2014

Ing. Karel Král

Letošní badmintonová sezóna již 
ukrajuje svoji druhou polovinu, a tak 
máme za sebou několik dalších zají-
mavých turnajů, zejména mistrov-
ství republiky ve dvou kategoriích 
a dále několik krajských přeborů.

V kategorii žáků do 13 let se 
poslední lednový víkend konal kraj-
ský turnaj. Nejvíce se dařilo naší 
Báře Otáhalové ve čtyřhře děvčat, 
když společně s Adélou Chadimo-
vou z Jehnic turnaj vyhrály. Bára 
tak potvrdila své herní kvality, které 
uplatňuje i na celorepublikových 
soutěžích.

V kategorii žáků do 15 let se prv-
ní únorový víkend odehrál v Brně-
Jehnicích krajský turnaj kategorie 
C za účasti našich hráček Marušky 
Zbořilové, Emy Veselé a Báry Otáha-
lové. První dvě jmenované hráčky 
zkušenosti teprve na soutěžích sbírají 
a získaly bronz ve čtyřhře. Bára Otá-
halová v turnaji obsadila třetí místo 
ve dvouhře a čtyřhru (s Randulovou 

z Jehnic) dokonce vyhrála.
Druhý únorový víkend proběhlo 

v Orlové mistrovství ČR v kategorii 
do 19 let, kam se po výhře na kraj-
ském přeboru v Židlochovicích pro-
bojovala Veronika Srncová. Svými 
výkony opět výtečně reprezen-
tovala naši tělocvičnou jednotu. 
Ve dvouhře skončila na děleném 
9. místě, ve čtyřhře pak se svoji spo-
luhráčkou Bertou Ausbergerovou 
z Prahy skončila její pouť turnajem až 
ve finále. Stříbrná medaile je obrov-
ským úspěchem naší mladé hráčky 
a také výrazné povzbuzení do další 
badmintonové práce.

V kategorii dospělých proběhly 
dva sledované turnaje za účasti 
našich zástupců. V polovině ledna 
to byl oblastní přebor a první úno-
rový víkend pak mistrovství České 
republiky.

Oblastního přeboru dospělých se 
zúčastnili 4 naši zástupci: Katka Otá-
halová, Veronika Srncová, Honza 
Srnec a Ondra Král (který si odskočil 
na turnaj z přípravy na MČR). Výsled-
ky byly víc než výborné. V silné kon-
kurenci překvapila zejména Verča, 

která zvítězila ve dvouhře a v mixu 
s Michalem Světničkou a byla ve 
finále čtyřhry s Katkou Otáhalovou. 
Ondra a Honza prohráli až ve finále 
s párem Světnička, Kohoutek. Stří-
brnou medaili ve dvouhře si odvezl 
Michal Weinbrenner.

Únorového MČR dospělých 
v Mostě se z našich zástupců zúčast-
nil jen Ondra Král. V silné konkurenci 
a i díky poměrně nepříznivému losu 

nenavázal na svá loňská umístění 
a pouze ve dvouhře splnil očekává-
ní a zejména předvedenou hrou se 
silnějšími soupeři nemusel odcházet 
zklamán.

Skvělé výkony a také výsledky 
našich badmintonistů pokračují, 
a tak doufejme, že na ně naváží v 
dalších turnajích krajské či republiko-
vé úrovně a na mistrovství republiky. 
Jen tak dál a hlavně žádná zranění!

Obraz Žofie Chotkové | foto: Karel Vavřík

Katka Otáhalová a Verča Srncová získaly spolu stříbrnou medaili ve čtyřhře 
na krajském přeboru dospělých v badmintonu | foto: Stanislav Bernacik
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
ST. JOHN – Holubičí srdce

Romány českých autorů
VIEWEGH – Můj život po životě
ŠŤASTNÁ – Šťastná kniha

Detektivní romány
STEVENS – Stále nezvěstná
MELTZER – Kniha lží

Historické romány
CORNWELL – Azincourt
FALCONES – Bosá královna

Dobrodružné romány
LOW – Velrybí cesta
BOWDEN – Černý jestřáb zastře-
len

Fantasy romány a horory
INCLAN – Když uvěříš
DUNCAN – Poslední vlkodlak
STOKER - Dracula

Regionální literatura
SMUTNÝ – Střípky z historie židlo-
chovického fotbalu
ADAMOVÁ – Průvodce po vše-
likém dění v obci Hrušovany u 
Brna
SEDLÁČEK – Z historie obce Žat-
čany

Životopisy a literatura faktu
KOUDELKA – Trénoval jsem Emi-
la
HRUŠKA – Boj o pohraničí
HOLLANDER-LAFON – Čtyři 
kousky chleba

Naučná literatura
EISNER – Čeština poklepem a 
poslechem
FOŘT – Aby dětem chutnalo
KŘESADLOVÁ – Zelenina z vlast-
ní zahrady

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
WAGNEROVÁ – Srdce pohá-
dek, PEISERTOVÁ – Zvířata a 
loupežníci

Dívčí romány
MCCOMBIE – Sestra, co svět 
neviděl
CABOT –  Allie Finklová: Holči-
čí pravidla 4.: Velký třpytkový 
podraz

Fantasy romány
HAIG – Radleyovi
RHODES – Soumrak království

Eva Procházková
knihovnice

Z historie židlochovických vinic

Jan Šotnar

Zpracováno z knihy Vinohrad-
nictví – Kapitoly z dějinného 
vývoje od minulosti do součas-
nosti na Moravě a v Čechách, 
napsal kolektiv autorů, vydalo 
nakladatelství BLOK v r. 1973.

V roce 1222 potvrdil král Pře-
mysl Otakar I. benediktinskému 
klášteru v Rajhradě desátek. 
Z textu vyplývá, že rajhradský 
klášter držel vinice v Miroslavi. 
(Str. 29.)
Nejvíce vinic vlastnili brněnští 
měšťané ve druhé polovině 
13. stol. v Hustopečích, Kur-
dějově, Velkých Němčicích, 
Pouzdřanech a Židlochovi-
cích. (Str. 39.) V této době 
se těšily velké oblibě sazenice 
rýnského vína.
Přičiněním markraběte Jindři-
cha došlo k neobyčejnému 
rozvoji vinic a Židlochovice 
vedle Hustopečí a Mikulova se 
staly největší vinohradnickou 
obcí na Moravě. (Strana 42.)
Když r. 1407 došlo k prodeji 
Židlochovic do rukou Vilé-
ma Zajíce z Valdeka, dostalo 
se židlochovickému pánu jen 
to, co dosud markrabě pobíral 
z titulu horenského práva a co 
později slulo zemských platem. 
To vynášelo 6 drajlinků (sudů) 
vína. (Strana 43.) Pozn.: Drajlink 
čítal 24 věder čili 1 116 litrů.
Je přirozené, že při tolika vinič-
ních horách byla různá jedná-
ní o nich na denním pořád-
ku, a poněvadž Brňané byli 
nespokojeni s židlochovickým 
horenským právem, stěžova-
li si u krále Matyáše Korvína. 
Matyáš „uváživ sprostnost 
a nedospělost v takových 
věcech, kteréž před perkmis-
trem a konšely horními v Žid-
lochovicích díti měly“, rozho-
dl 8. září 1478, aby perkmistr 
a horní konšelé z Židlochovic 
při sporech o částku vyšší než 
10 kop grošů si předem pozva-
li čtyři, tři nebo nejméně dva 
členy brněnské městské rady 
a aby ti radní, sedící po pravé 
straně perkmistra, společně 
s horními konšely rozsuzovali. 
Kdyby byl někdo nespokojen 











s vynesením rozsudku, mohl 
se odvolat k Matyášovi nebo 
hejtmanovi na Špilberku, který 
měl s některými staršími měs-
ta Brna rozhodnout společně 
o odvolání. Brněnští obyvatelé 
získali Matyášovým privilegiem 
znamenitou možnost ochrany 
jejich městské rady ve spo-
rech a jednáních o vinicích 
v Židlochovicích, ale židlocho-
vický pán Hynek z Valdštejna 
nedbal na Matyášovo ustano-
vení. Počínal si v rozepřích o 
viniční hory podle své vůle, vzal 
Brňanům 38 hřiven, a teprve 
když ho městská rada brněn-
ská žalovala na zemském sou-
dě, uznal 18. března roku 1481, 
že židlochovické horní právo 
musí při sporech o více než 
10 hřiven volat k soudu čty-
ři, tři nebo dva konšely z Brna 
a že odvolání z rozsudku v Žid-
lochovicích se podává k sou-
du osazeného hejtmanem 
na Špilberku a staršími měs-
ta Brna. Časem se ukázalo, 
že dojíždění brněnských kon-
šelů k hornímu soudu do Žid-
lochovic je obtížné, že nepři-
náší takový užitek, jak Brňané 
čekali, a že mnohem účinnější 
je odvolání z židlochovických 
rozsudků k soudu špilberského 
hejtmana a brněnských star-
ších. Proto si brněnská městská 
rada 12. července roku 1503 
vymohla u krále Vladislava, že 
zrušil osazování židlochovické-
ho horenského práva několika 
přísežnými z Brna, že přiznal 
perkmistrovi a konšelům z Žid-
lochovic právo, aby rozhodo-
vali sami, a že ponechal ape-
laci z židlochovických rozsudků 
k soudu složenému ze špilber-
ského hejtmana a brněnských 
starších. (Strana 80 a 81.)
Podle lánové vizitace z roku 
1656 bylo na Židlochovic-
ku 7056 měřic vinic. (Str. 90.) 
Z tohoto počtu bylo v době 
pobělohorské 4770 měřic 
a 4 achtle vinic pustých. 
(Str. 122.)
Vinice Filipská v Pohořelicích 
odvozuje svůj název od Fili-
pa Ludvíka ze Sinzendorfů. 
(Str. 106.)
Podle tereziánského katastru 
vinic měly Židlochovice v polo-
vině 18. století 3502 měřic vinic. 
(Str. 108.)
Roku 1784 se tzv. josefínskými 
reformami zlikvidovaly veške-
ré horenské řády a vrchnos-
tenská ochrana vinic. Padla 
vinařská a soudní samosprá-
va. Také města ztratila zájem 
na vinicích. Brněnská městská 
rada se v roce 1782 vzdala 









práva vysílat své zástupce do 
sezení židlochovického horní-
ho práva. (Str. 136.)
Víno přestalo být lidovým 
nápojem. Ustoupilo laciné 
kořalce z brambor a pivu. 
Pole, jako zdroj obilí, pícnin 
a okopanin, poskytlo mno-
hem větší možnosti k obživě 
lidí – zemědělec už nemá čas 
na vinice. Dochází k omezo-
vání i k likvidaci výsadeb révy 
vinné i sklepního hospodářství. 
(Str. 137.)
V roce 1871 bylo na Židlo-
chovicku 15 vinařských obcí s 
výměrou 391 ha (Újezd 15 ha, 
Vranovice 3,34, Bratčice 3,99, 
Ivaň 0,36, Velké Němčice 79, 
Rajhrad 2,45, Židlochovice 
32, Holasice 0,30, Němčičky 
12, Křepice 13, Kupařovice 
0,44, Ledce 0,38, Blučina 37, 
Malešovice 0,22, Mělčany 15, 
Medlov 13, Smolín 2,27, Nikol-
čice 33, Nosislav 92, Pravlov 
27, Žatčany 0,16, Žabčice 2,74, 
Syrovice 6,01, Sobotovice 2,20, 
Třebomyslice 0,22, Vojkovice 
0,53.). (Str. 150.)
Koncem 19. století rozloha 
vinic nadále klesala a navíc 
k nesnázím přispěl révokaz 
(phyloxera vastatrix), což je 
druh mšic, který napadá vin-
nou révu na kořenech, a navíc 
ještě houbovitá plíseň (pero-
nospora viticola).
Houževnatostí vinohradníků 
se ještě na konci 19. století 
podařilo zastavit redukci vinic 
a položit tak základy k jejich 
rozvoji ve 20. století.









Obrázek vinice | zdroj: internet
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1574 
Jan Pergar z Peku a na 

Pohančicích (patřil mu také 
hrad Bouzov) vybudoval největ-
ší vinný sklep v Židlochovicích 
v Palackého ulici 111. Vešlo se 
do něho 3 – 4 vagony hroznů. 
Roku 1584 prodal Pergar sklep 
se čtyřmi čtvrtěmi vinohradu 
v trati Štěrbův Janu Bránickému 
z Maršova za 500 zlatých.

1754
V Blučinské ulici v domě 

č. 105 bydlel a tvořil velká díla 
židlochovický sochař Jan Stern. 
Dodával své dobré dílo do širo-
kého okolí. Pracoval z pískovce 
lámaného na Výhoně. Tento 
kámen se totiž časem stával 
tvrdším a odolnějším proti vli-
vu podnebí. Z jeho ateliéru tak 
pocházejí např. sochy čtyř sva-
tých – Anna, Jáchym, Maria 
a Josef - stojící dnes před 
vchodem do zámecké kap-
le; on také vytvořil sochy pro 
bývalý most přes Svratku, jež 
jsou dnes umístěny na schodišti 
před kostelem. Konečně i starý 
kamenný kříž stojící při vstupu 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 3. část

do Velkého hájku je jeho dílem. 
V té době působilo v Židlocho-
vicích dalších 38 řemeslníků 
a živnostníků, mohlo se měs-
tečko pochlubit i významným 
malířem Metzgerem a výrob-
cem hudebních nástrojů Jiřím 
Zavřelem.

1754
Židlochovice ztratily hrdel-

ní právo, když byl v Brně zřízen 
apelační soud.

1844
Po dva roky probíhala pře-

stavba zámku.

1864
Přesto, že cukrovar v Židlo-

chovicích byl zřízen již 15. úno-
ra 1838, největší slávy došel 
teprve v r. 1864. To zde majitel 
Julius Robert dokončil nový 
proces získávání cukerné šťá-
vy. Až dosud se cukerná šťáva 
ve všech cukrovarech získáva-
la z řepy lisováním na kaši roze-
mleté řepy zpočátku na ručních 
lisech, později na hydraulických 
lisech. Nyní však Julius Robert 
zavedl za pomoci chemika 
Augusta Mollera a mechanika 
Emila Jaquiera první difúze. Již 
v následujícím roce 1865 při-

jížděli do Židlochovic cukrovar-
ští odborníci mnoha zemí studo-
vat tento vynález. Z dalekého 
východu přijel ředitel cukrovaru 
v Madrásu ve východní Indii 
pan Minchin, který chtěl difúzi 
použít při výrobě cukru z cuk-
rové třtiny. Podle Židlochovic 
byla difúze zavedena v r. 1867 
již ve 27 cukrovarech. V roce 
1883 byla pak provedena další 
dalekosáhlá rekonstrukce toho-
to cukrovaru, kterou se zvýšila 
možnost denního zpracování 
4 000 q řepy a kdy také v celé 
továrně bylo zřízeno elektrické 
osvětlení místo dosavadního 
plynového.

1944
Až do 1. března 1944 byl v pro-

vozu jeden z nejstarších židlo-
chovických hostinců – obecní 
hostinec na radnici. Místnosti 
v přízemí byly pak upraveny pro 
správu obce.

1944
Byla již několikátý rok dru-

há světová válka a nadvláda 
nacistů u nás plenila vše čes-
ké. Ubývalo všude potravin 
i průmyslového zboží. Situace 
šla tak daleko, že nepomá-
haly ani potravinové lístky a 

zvláštní odběrní poukazy na 
prodej např. plechového zboží 
pro domácnost atd. Pekařům 
bylo krátce po žních nařízeno, 
že rohlíky (prodávané na potra-
vinové lístky) se mohou péct jen 
třikrát v týdnu: v úterý, ve čtvr-
tek a v sobotu.

1944
Téměř denně byl ve městě 

vyhlašován letecký poplach. 
Byla zřízena civilní protiletecká 
ochrana. 

1964
V tomto roce byl přestěhován 

urnový háj z prostranství nad 
hřbitovem do areálu hřbitova 
na místo, kde dříve býval dět-
ský hřbitůvek. Bylo to opatření 
moudré, protože dosavadní 
urnový háj byl na nevyhovujícím 
místě, byl oplocen drátěným 
pletivem a těžko přístupný. Dět-
ská úmrtnost vymizela, a proto 
nebylo třeba dětem vymezo-
vat zvláštní místo. 

1964
Výměnou stropů byla zaháje-

na první etapa rozsáhlé rekon-
strukce zámku.

Z kroniky Ozvěny věků a dní
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Mgr. Karel Vavřík

Jevíčko nás zaujme svým roz-
lehlým čtvercovým náměstím, 
ze kterého vybíhají cesty do čtyř 
světových stran, a je po obvo-
du uzavřeno okružními ulicemi. 
(Stejnou dispozici má prý v Evro-
pě už jenom německé město 
Karlsruhe.) Ve městě se zacho-
vala více než čtvrtina měst-
ských hradeb, pocházejících 
ze 14. století, a původně gotic-
ká věž u zaniklé západní brány 
(žádná ze čtyř městských bran 
se nedochovala). Věž, rene-
sančně přestavěná roku 1593, 
tvoří spolu s bývalým augusti-
niánským klášterem, barokním 
kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie a renesančním zámeč-
kem (původně tvrzí) dominantu 
města. Ve městě je rozmístěna 
řada kvalitních barokních soch. 
Centrem židovské obce byla 
synagoga v Soudní ulici, neda-

leko zbytků židovského hřbitova 
se nachází těleso nedokonče-
né německé dálnice ze 40. let. 
Za městem bylo počátkem 
20. století postaveno secesní 
plicní sanatorium. V současnosti 
je zde rehabilitační ústav. 

Z Jevíčka do Jaroměřic vede 
červeně značená turistická 
značka.

Územím vedla významná 
obchodní stezka z Moravy 
do Čech. Po obnově morav-
ského biskupství v roce 1096 
byla tehdejší skromná osada 
výrazněji kolonizována a přiřče-
na pražskému biskupovi Jaro-
mírovi a po něm také pojme-
nována. Historie Jaroměřic je 
velmi bohatá, zvláště v období 
panování Blízkých z Kaříšova 
koncem šestnáctého století 
a pak za pánů Šubířů z Choby-
ně, z nichž vysoký zemský činitel 
František Michal nechal vybu-
dovat na blízkém kopci barokní 
poutní komplex zvaný Kalvárie, 
který je věrnou kopií Božího hro-

Tip na výlet: Jevíčko a Jaroměřice – města na Malé Hané

Mgr. Karel Vavřík bu v Jeruzalémě. Stavba byla 
realizována v letech 1713 – 1738 
lidmi z okruhu Jana Blažeje San-
tiniho. 

Dalšími významnými památ-
kami jsou renesanční zámek 
z roku 1592, vybudovaný na 
místě původní tvrze, a kostel 
Všech svatých na návsi, jehož 
počátky sahají do období vzni-
ku obce. Mimořádnou hodno-
tu má rovněž zajímavě řešená 
barokní křížová cesta vedoucí 
od kostela Všech svatých na 
Kalvárii.

Zdroj: Wikipedie, webové 
stránky Jevíčka a Jaroměřic

Městská renesanční zvonice 
zdroj: internet
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11Inzercewww.zidlochovice.cz

KOUPĚ
Koupím byt 2-3 + 1 nebo menší domek 

v Židlochovicích a v okolí do 10 km. 
Stěhování. 

Tel.: 739 883 118

Bezpečné hubnutí, telefon: 606 144 308

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)
- cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806
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1. 3., 13:00 - 19:00 | II. TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s losovanou výměnou protihráčů.
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášky: do 28. 2. 2014

1. 3., 20:00 | ŠIBŘINKY
Ráz pro letošní rok? „Barvy”! K tanci a poslechu hraje skupina 
Šarže54. Předprodej vstupenek od 3. února na informačním centru 
v Židlochovicích.
pořádá: TJ Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 150 Kč

2. 3.,14:00 | 5. ROČNÍK ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
Stačí dát dohromady minimálně 3člennou skupinu a zaregistrovat 
se do 25. února 2014 na e-mail info@orelzidlochovice.cz nebo na 
tel. 605 233 527. S radostí mezi námi přivítáme i podnikové týmy nebo 
týmy různých organizací. Další hrací dny jsou 16. 3, 30. 3, 14. 4.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
info:  www.orelzidlochovice.cz

5. 3. | ZELENÝ DEN
Ve středu 5. března budeme mít další z barevných dnů v mateřské 
škole, a to „Zelený den“.
pořádá: Mateřská škola Židlochovice

8. 3., 9:00 | HODNOCENÍ VÍN PRO VÝSTAVU
místo:  školní jídelna 
pořádá:  ZO ČZS Židlochovice

9. 3., 16:00| VÝTVARNÁ DÍLNA - OMOTÁVANÉ NÁRAMKY A NÁHRDELNÍKY
Rezervace nutná do 6.3. na email: in.spiro@email.cz nebo tel: 775 
05 22 77 (SMS). Poplatek za materiál je 50 Kč.
pořádá:  INSPIRO o.s.

14. 3., 19:30 | JAZZ ZA KOMÍNEM ČR + IT
Marie Puttnerová (zpěv) za doprovodu předních italských a čes-
kých jazzmanů.
místo:  restaurace Za komínem
předprodej:  RTIC + Za komínem
Vstupné:  150,-Kč

15. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Výstava už tradičně ve dvou sekcích: soutěž malovýrobců a výsta-
va profesionálů z Moravy a Dolního Rakouska. Doprovodný pro-
gram, odpoledne cimbál (Ponava), bohaté občerstvení, tombola, 
bílá vína chlazená. Hodnocení vzorků malých pěstitelů se koná dne 
8. 3. od 9:30 hodin v jídelně Základní školy Židlochovice. Sběr vzor-
ků od 1. 3. Výstava se koná opět pod záštitou města Židlochovice 
s podporou Vinařského fondu ČR.
pořádá: ZO ČZS Židlochovice, město Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
email:  p.wendsche@email.cz
vstupné: 200 Kč

15. 3. | BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ - DOSPĚLÍ
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
info:  www.orelzidlochovice.cz

21. 3., 8:30 - 14:00 | MALÁ VESNICKÁ ZABÍJAČKA
Přijďte ochutnat a zakoupit teplé zabíjačkové pochoutky přímo z kot-
le (ovárek, vnitřnosti, prdelačku) a z udírny (uzená masa, farmářské 
žebírko, farmářský šmak  - novinka letošního roku, klobásky, aj.)
Dále k zakousnutí a prodeji  budou nabízeny jitrničky, jelítka, tlačen-
ka, škvarky aj. z  řeznictví a uzenářství Maspro Hodonín (znáte z far-
mářských trhů). 
pořádá:  účastník Žerotínských farmářských trhů Maspro –   
 Hodonín (držitel ocenění Regionální potravina Jm kraje 2013)
místo:  vedle Informačního centra Židlochovice, Masarykova 100

Kulturní kalednář - březen 2014
21. 3. | SCHŮZE SVAZU INVALIDŮ
pořádá:  Svaz invalidů
místo: Masarykův kulturní dům

22. 3., 15:30 | ORIGAMI
Dílna pro děti i dospělé.
pořádá: MC Robátko
vstupné: členové zdarma, ostatní 10 Kč/osoba
info: www.mcrobatko.cz

28. 3., 18:00 | ŽIDLOCHOVICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Beseda ve spolupráci s Karlem Vavříkem.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice

30. 3., 17:00 | KŘEST A ČTENÍ POPELEČNÍ (NOVÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY)
Tomáš Klášterecký (autorské čtení), Tomáš Šenkyřík (kytara, elektro-
nika), Martin E. Kyšperský jako host. Čajovna od 17:00, vystoupení 
od 18:00.
vstupné:  dobrovolné
pořádá:  INSPIRO o.s.

datum čas soupeři

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

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

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

Rozpis domácích utkání oddílu basketbalu – sezóna 2014
Muži TJ Sokola Židlochovice Vás srdečně zvou do sokolovny 
na domácí utkání Městského přeboru II. třídy:

inzerce
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