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Malé připomenutí velké události

Mgr. Karel Vavřík

13. a 14. června 2003 proběh-
lo v České republice referendum 
o přistoupení České republi-
ky k Evropské unii. K volebním 
urnám tehdy přišlo 55,21 procen-
ta voličů a pro vstup do Evropské 
unie se vyslovilo 77,33 procenta 
voličů.

V Židlochovicích přišlo ve dvou 
volebních obvodech k urnám 
60,35 % voličů, pro vstup do EU 
hlasovalo 81,36 %, proti vstupu 
18,64 %.

Na základě tohoto referenda 
byla před deseti lety přijata Čes-
ká republika do Evropské unie. 

Vzpomněl jsem si na tuto udá-
lost v poněkud širší souvislosti 
a připomínám, jak slavnostně 
jsme vstupovali do Evropské 
unie v našem městě. Stojí za 
pozornost citovat projev tehdejší 
starostky JUDr. Hany Kratochví-
lové přednesený na večerním 
shromáždění v židlochovické 
sokolovně v předvečer vstupu 
České republiky do Evropské 
unie.

Vážení spoluobčané,
za několik hodin vstoupí naše 

republika společně se Sloven-
skem, Polskem, Maďarskem, 
Slovinskem, Litvou, Lotyšskem, 
Estonskem, Maltou a Kyprem do 
Evropské unie. Připojíme se tak 
k patnácti již stávajícím členům. 
1. května dojde k dosud nej-
většímu rozšíření Evropské unie. 
Vznikne tak společenství se zhru-
ba 450 miliony obyvatel, které 
se bude rozkládat od Atlantiku 
až po Karpaty.

Pro někoho, jak už to v demo-
kratické společnosti chodí, bude 
den vstupu do Evropské unie 
slavný, pro někoho to bude zkla-
mání a některé tento den mine 
bez povšimnutí. Jsou i takoví, 
kteří jsou ochotni polemizo-
vat o správnosti tohoto kroku. 
Naštěstí jsme se zcela demokra-
tickou formou již v červnu minu-
lého roku při účasti v referendu 
rozhodli, kterým směrem se Čes-
ká republika bude ubírat a jaké 
principy jsou nám blízké.

Jako plnohodnotnému čle-
novi EU nám bude dána mož-
nost prosazovat svoje myšlen-
ky, sehrát i roli spolutvůrce při 

řešení konkrétních otázek. Bude 
záležet jen na nás, resp. na síle 
a schopnostech našich zástup-
ců v Evropském parlamentu. 
A v červnu tohoto roku svojí vol-
bou určíme, zda budeme pouze 
akceptovanou součástí, anebo 
respektovaným a váženým čle-
nem evropské jednoty.

Vážení občané, dovolte, 
abych Vás při této příležitosti 
pozvala zhruba kolem dvacáté 
třetí hodiny před objekt nové-
ho městského úřadu, kde ihned 
po ukončení vystoupení skupiny 
ENZYM oslavíme vstup České 
republiky do Evropské unie spo-
lečným vztyčením vlajky ČR a EU 
a za zvuku evropské hymny, jejíž 
melodie pochází ze závěrečné 
věty Deváté symfonie Ludwiga 
van Beethovena nazvané Óda 
na radost. Následovat bude 
ohňostroj, který bude odpálen 
ze střechy tohoto úřadu.

Závěrem nám všem společně 
přeji, abychom se cítili vstupem 
do Evropské unie jako rovno-
právní občané se všemi ostatní-
mi, abychom záhy zjistili, že nejs-
me o nic horší, že český člověk 
je stejně chytrý a vzdělaný. Proto 

je třeba vykročit do EU se vztyče-
nou hlavou a s hrdostí na to, co 
jsme již dokázali.

Nepamatuji, že by někdy 
v našem státě proběhlo nějaké 
referendum. Rozhodnutí tří čtvr-
tin voličů pro vstup do Evropské 
unie považuji za natolik vypo-
vídající, že bychom i po deseti 
letech měli být hrdi na příslušnost 
k tomuto nadnárodnímu evrop-
skému společenství. 

Škoda, že někteří naši čelní 
státní představitelé deset roků 
výsledky referenda ignorova-
li a místo vstřícnosti v jednání 
k Evropské unii vytvářeli často 
jen uměle zveličené překážky. 
Poslední politické události nazna-
čují, kolik síly se musí vyvinout, aby 
byl v Evropě udržen trvalý mír. 

Lze si jen přát, abychom 
vybrali v nastávajících volbách 
do Evropského parlamentu 
poslance, kteří budou zastupo-
vat nejen zájmy naší republiky, 
ale také dokáží sladit náš zájem 
se zájmy Evropské unie.

Vyberme a zvolme podle své-
ho vědomí a svědomí jen ty nej-
lepší.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky 

Eva Válková
referent OVS

Volby do Evropského par-
lamentu se budou na úze-
mí České republiky konat ve 
dnech 23. a 24. května 2014. 
Dne 23. května 2014 (pátek) se 
bude hlasovat od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 24. května 
2014 (sobota) se bude hlasovat 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem, který má právo volit 
ve volbách do Evropského parla-
mentu na území České republiky, 
je osoba, která 

- nejpozději druhý den voleb 
dosáhla věku 18 let,

- je státním občanem ČR, 
nebo je státním občanem jiné-
ho členského státu Evropské 
unie, který je po dobu nejméně 
45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území 
ČR. Volič může hlasovat, pokud 
je zapsán v seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamen-
tu a nenastala u něho překážka 
ve výkonu volebního práva.

Jak volič hlasuje
Po obdržení úřední obálky, 

popřípadě hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích líst-
ků. V tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lís-
tek. Na hlasovacím lístku  může 
přitom zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 2 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. Jiné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv.

Sídla volebních okrsků : 
Volební okrsek č. 1

Budova Základní školy Židlocho-
vice, Komenského 182 pro voliče 
bydlící v Židlochovicích v ulicích 
Masarykova, Palackého, Husova, 
Smetanova, Nerudova, Komen-
ského, Meruňková, Malinovského, 
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Zaznamenali jsme ...
Nenechte si ujít Beethove-

novu „Devátou“ 1. května 
2014 v Janáčkově divadle.

 Oslavme 10. výročí vstupu 
ČR do Evropské unie!

http://www.fi lharmonie-
b r n o . c z / k o n c e r t y - p 1 7 5 .
html#detail/mk-4-koncert-k-
10--vyroci-prijeti-ceske-repub-
liky-do-eu/

5. dubna 2014 uspořádala 
ZO Českého zahrádkářského 
svazu Židlochovice ukázku 
řezu ovocných dřevin v teré-
nu. Jak správně řezat ovocné 
dřeviny, předvedl člen ZO ČZS 
pan Jan Urbánek. Názorně 
s odborným výkladem ukázal 
výchovný, udržovací a zmla-
zovací řez jádrovin, pecko-
vin a ořešáků. Této ukázky se 
zúčastnilo 30 zájemců, a to 
nejen ze Židlochovic. 

Na závěr pro účastníky při-
pravila ZO menší občerstvení, 
při kterém si vyměnili poznatky 
z řezu, ale i celkového pěsto-
vání nejen ovocných dřevin.

Jan Šotnar

V pátek 28. března 2014 
proběhla v budově Masa-
rykova domu další zajímavá 
beseda, tentokrát „Nad sta-
rými pohlednicemi“.  Průvod-
ce večerem Mgr. Karel Vavřík 
třem desítkám posluchačů 
ukázal celou řadu poutavých 
pohlednic s tématikou Židlo-
chovic i blízkého okolí. Besedu 
navštívili jak znalci židlochovic-
ké historie, kteří se často zapo-
jovali do debaty nad starými 
pohlednicemi, tak i zástupci 
těch nejmladších, kteří si tak 
mohli prohlédnout Židlocho-
vice očima svých prarodičů. 
Karel Vavřík poutavě před-
stavil na pohlednicích histo-
rii i současnost Židlochovic 
a obohatil tak jistě vědomosti 
všech zúčastněných. Poděko-
vání patří i těm posluchačům, 
kteří v diskuzích doplňovali 
besedu o zajímavé poznat-
ky. Tato beseda jistě nebyla 
besedou poslední, a tak se 
těšme na další pokračování 
někdy na podzim letošního 
roku. 

Jakub Kratochvíl 
TJ Sokol Židlochovice

V neděli 18. května 
ve 14 hodin zveme všech-
ny příznivce, kteří chtějí svo-
jí účastí podpořit činnost 
a poslání DLBsH sv. Josefa, na 
benefiční koncert sboru Brno 
Gospel Choir. Koncert je sou-
časně poděkováním tříkrálo-
vým asistentům a koledníkům 
za jejich obětavou pomoc při 

Rada města rozdělila příspěvky místním organizacím 
pro rok 2014

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Rada města na svém březno-
vém zasedání rozdělila finanční 
prostředky místním neziskovým 
organizacím. Učinila tak na 
základě žádostí, které jednotli-
vé organizace podaly a které 
obsahovaly jednotlivé záměry 
pro rok 2014. Stejně jako pro 
rok 2013, tak také pro rok 2014 
schválilo zastupitelstvo část-
ku 700.000, Kč. Letos jsme jako 
radní měli za úkol rozdělit tento 
obnos mezi 18 organizací, které 
žádosti podaly a současně splni-

ly požadavky vypsaného dotač-
ního titulu města Židlochovice. 
Součet všech podaných žádostí 
činil letos 1 155.000,- Kč. V při-
ložené tabulce můžete ve dru-
hém sloupci vidět výši žádané 
částky a ve čtvrtém rozhodnutí 
rady města. Třetí sloupec obsa-
huje údaje, které se vztahují 
k výši jiné podpory města někte-
rým spolkům. Jedná se zejména 
o případy, kdy organizace půso-
bí v městských prostorách. S tím 
tedy souvisí zejména výše nájmu, 
energií, po případě jiné služby 
(viz tabulka dole).

Jsem rád, že spolková činnost 
v našem městě je bohatá a svý-
mi zaměřeními pokrývá širokou 

poptávku volnočasových akti-
vit. Postupně se zde profilují také 
organizace, které svými aktivi-
tami rozvíjí vzdělanost a vnáší 
do života města nová témata, 
o nichž je určitě dobré přemýšlet. 
Když se člověk zpětně ohlédne 
a prolistuje si kulturní kalendáře 
z roku 2013, zjistí, kolik kulturních 
a sportovních akcí se v našem 
městě uskutečnilo. Jsem potě-
šen, že můžeme s klidem konsta-
tovat, že se jedná o smysluplný 
dotační titul a dobře investova-
né peníze.

Všem spolkům přeji do jejich 
další činnosti hodně nápadů, síly 
a také hodně spokojených náv-
štěvníků.

organizace žádost jiná podpora rozhodnutí RM celková podpora

Fotbalový klub 30.000 Kč N - 40.800 Kč
E - 78.000 Kč 25.000 Kč 143.800 Kč

Inspiro o.s. 15.000 Kč 12.000 Kč 12.000 Kč

Pasqil 15.000 Kč 8.000 Kč 8.000 Kč

Junák - Svaz skautů a skautek ČR 35.000 Kč N - 15.000 Kč
E - 9.000 Kč 25.000 Kč 49.000 Kč

Kynologický klub 60.000 Kč N - 15.400 Kč 30.000 Kč 45.400 Kč

Mateřské centrum Robátko 80.000 Kč N - 32.400 Kč
E - 25.000 Kč 50.000 Kč 107.400 Kč

Myslivecké sdružení 40.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Orel jednota 200.000 Kč 130.000 Kč 130.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 115.000 Kč 70.000 Kč 70.000 Kč

Sdružení Židlochovice 63.000 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč

ŽDS Skřivánek 90.000 Kč N - 27.900 Kč
E - 19.000 Kč 60.000 Kč 106.900 Kč

Školní atletický klub Židlochovice 15.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

TJ Sokol Židlochovice 200.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč

ZO Český zahrádkářský svaz 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

Římskokat. farnost Židlochovice 20.000 Kč 15.000 Kč 15.000 Kč

VATA - centrum pro děti a 
mládež 140.000 Kč N - 51.600 Kč 40.000 Kč 91.600 Kč

Art ZUŠ, o.s. 7.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč

Táborová skupina Rendy 20.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč

celkem 1.155.000 Kč 314.100 Kč 700.000 Kč 1.014.100 Kč

Vysvětlivky: N - nájem, E - energie

Legionářská, Nad Farou, Strejcův 
sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č.
p. 666 - 668, č.p. 690 - 703, Cou-
falíkovo nám., Žerotínovo ná-
břeží, v tratích Dolní sady, Vlky a 
Pastviska.

Volební okrsek č. 2
Budova Masarykova kulturního 
domu, Tyršova 161 (sokolovna) 
pro voliče bydlící v Židlochovicích 
v ulicích Nádražní, Svratecká, 
Sportovní, Brněnská, Kpt. Rube-
na, Dvořákova, Alšova, Bezručo-

va, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, 
Lidická, Zámecká, Cukrovarská, 
Dezortova, Joštova, Robertova, 
Janáčkova, nám. Míru, sídl. Druž-
ba č.p. 651 - 665.

Z důvodu umožnění realizace 
hlasovacího práva co největšímu 
počtu voličů stanovil MěÚ Židlo-
chovice toto mimořádné opat-
ření:

Ve dny voleb je možné vyří-
dit občanský průkaz (OP) bez 
strojově čitelné zóny s dobou 

platnosti jeden měsíc. Tento 
OP je vyhotoven na pracovišti 
odboru vnitřní správy na počká-
ní. Žadatel musí vyplnit žádost 
a předložit dosavadní OP nebo 
potvrzení o OP, 2x fotografii 
a rodný list. Služba na pracovišti 
OP je v pátek 23. 5. 2014 v době 
8 – 18 hodin. V další hodiny voleb, 
tj. v pátek 18 - 22 hodin a v sobotu 
8 – 14 hodin, je možná domluva 
na telefonu č. 739 380 196.
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tříkrálové sbírce. Koncert se 
koná v kostele Božského srd-
ce Ježíšova v klášteře sester 
Těšitelek v areálu rajhradské-
ho hospice. Těšíme se na vás, 
určitě se k nám přijeďte podí-
vat!

Ing. Hana Bělehradová, 
Oblastní charita Rajhrad

Máte kalendář na rok 2014? 
Určitě ano. Tak si pozorně pro-
hlédněte měsíc SRPEN 2014. 
Bude to jen jednou ve vašem 
životě, kdy budete svědky 
tohoto jevu. V tomto roce 
bude v měsíci srpnu 5 pát-
ků, 5 sobot a 5 nedělí. Prý se 
tento jev vyskytuje jen jednou 
za 823 roků!

Mnoho pozoruhodných 
fotografií s doprovodným 
textem naleznete na http://
www.alena. i lc ik .cz/1304-
nosislav-skokan-ostronosy.
php. Postačí, když si napíše-
te Toulky, kliknete a nalezne-
te si heslo dle vašeho zájmu. 
Krásou fotografií i jednotlivý-
mi tématy budete nadšeni 
a možná, že právě na těchto 
stránkách naleznete inspiraci 
pro váš výlet. 

Klikněte si http://www.
hrad.cz/cs/prazsky-hrad/vir-
tualni-prohlidka/index.shtml 
a můžete se pokochat nád-
hernými záběry Pražského 
hradu. Tato virtuální prohlídka 
stojí za to. 

V nedalekých Ivančicích 
se ve dnech 23. až 25. května  
2014 konají Slavnosti chřestu. 
Letos mimo dalšího bohatého 
programu vystoupí mj. šéfku-
chař s michelinskou hvězdou 
pan Roman Paulus. Srdečně 
zveme občany Židlochovic 
na tyto slavnosti. Podrobněji 
na www.slavnostichrestu.cz .

V pátek 23. května 2014 
v 18.45 h pořádá farnost 
Moutnice s Oblastní charitou 
Hodonín v areálu sportovní-
ho klubu v Moutnici benefiční 
večer určený pro novostavbu 
Charitativního, vzdělávacího 
a duchovního centra s kap-
lí P. Marie Bolestné s medi-
tativně relaxačním parkem 
v Nesvačilce. Účinkuje Petr 
Benda & Band s předkapelou 
Pavilon Opic. 

V Rajhradě byla úspěš-
ně zahájena stavba rybníka 
za Starou pilou. Stalo se tak 
4. 12. 2013, kdy probíha-
la první etapa spočívající 
v odtěžení a odvezení ornice 
z pozemku.

 Druhá etapa začala ve 

Urbanistická studie předpolí zámku

Vlastimil Helma
starosta města

Po zásadní přestavbě bývalé-
ho cukrovaru městem zůstávaly 
nedořešené plochy, které město 
plánovalo dokončit. Smělé plány 
investora však narazily na zcela 
logickou ochranu území Národ-
ním památkovým ústavem 
v Brně (dále NPÚ). NPÚ navrhl 
regulaci zástavby území tak přís-
ně, že byly ohroženy majetkové 
poměry desítek vlastníků a s tím 
město nemohlo souhlasit. Jed-
nání se dostala do patové situ-
ace, když NPÚ nedovolil v širo-
kém okolí ani výstavbu, která se 
zámku nedotýkala. Hledali jsme 
řešení a ředitel NPÚ navrhl měs-
tu, aby byla zpracována studie 
architektem s takovou autori-
tou, jehož řešení by respektovaly 
obě strany. Na základě poptáv-
ky město na vstupním jednání s 
Ing. arch. Pavlem Šimečkem dne 
23. ledna 2014 dojednalo zpra-
cování urbanistické studie pro 
exponované území pravobřežní 
části města v dohodnutém roz-
sahu. Zpracovatel předal městu 
cenovou nabídku projektových 
prací a převzal dostupné mapo-
vé a další podklady, které jsou 
pro práci dostačující.

Cílem studie byl návrh urbanis-
tického řešení veřejného prosto-
ru nábřeží včetně předpolí zám-
ku, kde se střetává mnoho, často 
značně protichůdných, zájmů 
a kompetencí. Materiál bude 
podkladem pro diskusi vedoucí 
ke sjednocení názorů na další 
postup a využití řešeného území.

Dne 17. března se rada města 
seznámila se studií Ing. arch. Pav-
la Šimečka a 18. března NPÚ 
odsouhlasil předloženou urba-

nistickou koncepci včetně 
navržených půdorysných a výš-
kových limitů novostaveb a navr-
hl další postup jednání.

Výběr z textu studie
Rozšíření centra k zámku před-

stavuje mimořádně odvážné roz-
hodnutí vedení města!

Získání pozemků cukrovaru 
a jejich zainvestování pro byto-
vou výstavbu bylo prozíravé, 
stejně jako umístění úřadu měs-
ta na nábřeží, které současně 
získalo protipovodňovou ochra-
nu. Hlavní objekty opuštěné-
ho cukrovaru s dominantou 
filtrační věže a komínu byly ve 
spolupráci s památkáři citli-
vě opraveny a dostavěny pro 
komerční a společenské aktivi-
ty. Tyto investice byly efektivní 
a výrazně zvýšily prestiž území. 
Území zatím postrádá odpovída-
jící urbanistickou formu, která by 
zúročila obdivuhodné úsilí měs-
ta o obnovení prestiže pravého 

břehu. Nedostatek stavebních 
ploch pro bydlení vedl navíc ke 
sporům o prostorovou ochranu 
předpolí zámeckého areálu. Pro-
měna cukrovaru na příjemnou 
obytnou zónu je hodna obdivu. 
Citlivá oprava a dostavba obou 
dominant cukrovaru je pak skvě-
lým příkladem vztahu města ke 
svému historickému a kulturní-
mu dědictví. Nové společenské 
a obchodní aktivity rozšířily cen-
trum města k zámku. Další inves-
tice by měly sledovat kultivaci 
prostředí a zúročit tak předcho-
zí úsilí. Pravý břeh se zámkem, 
městským úřadem a cukrovarem 
již dnes vystupuje jako provozně 
exponovaný městský prostor. Stá-
vá se vizitkou města, což se zatím 
nepromítlo do formy zástavby 
ani do úpravy ploch. Před měs-
tem proto stoji velký úkol získat 
prostředky a investory pro úspěš-
né dokončení regenerace. Sta-
bilizace území umožní efektivní 
přípravu dalších investic.

Návrh řešení z ptačí perspektivy

Jeden z pohledů na budoucí podobu nedořešené části cukrovaru
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středu 5. března a bude 
dokončena nejpozději v srp-
nu letošního roku. V pondělí 
10. března byla zahájena 
stavba výpustního a násled-
ně pak i nápustního zařízení 
rybníka. Rybolov na rybníku 
bude zahájen na jaře 2015. 
Celkové náklady na výstavbu 
rybníka včetně výsadby zele-
ně jsou ve výši 3 720 000 Kč. 

Rajhradský zpravodaj
duben 2014

Klikněte si na odkaz http://
www.alena.ilcik.cz. Nalezne-
te zde nádherné fotografie 
i ze Židlochovicka. A možná 
se také seznámíte s unikát-
ním záběrem na Schneeberg, 
který je vyfotografován z naší 
Akátové věže.

V neděli 23. března se 
uskutečnilo již dvanácté Pro-
bouzení broučků pořáda-
né židlochovickými skauty. 
I přes nepřízeň počasí jsme 
se na poslední chvíli rozhodli 
vše nachystat pro případné 
účastníky. 

Nakonec dorazilo pouze 
sedm nejstatečnějších nepro-
mokavých dětí, které nám 
broučky pomohly probudit.

Děkuji všem skautkám 
a skautům, kteří pomáhali 
a nezalekli se ani deště a zimy.

Karolína Kleinová
skautské středisko Hrozen

Židlochovice

Dne 16. dubna 2014 uspo-
řádala ZO ČZS Židlochovice 
ve spolkové budově semi-
nář „Ochrana rostlin a vinné 
révy“. Přednášejícím byl pan 
ing. Pavel Kučerka, pracovník 
společnosti SYGENTA, který 
účastníky seznámil s příprav-
ky, které lze použít s preven-
tivním i kurativním účinkem 
proti chorobám a škůdcům 
na porostech (vinná réva, 
ovocné stromy, drobné ovoce 
a zelenina). Během přednášky 
odpovídal posluchačům na 
jejich dotazy, týkající se této 
oblasti. Semináře se zúčastni-
lo 20 posluchačů.

Jan Šotnar

Ve čtvrtek 17. dubna pro-
běhl pietní akt k ukončení 
2. světové války v Židlochovi-
cích. Zástupci města položili 
kytici na hrob padlých hrdinů 
na místním hřbitově.

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Poruchy ve městě teď můžete zapsat do mapy závad

Vlastimil Helma
starosta města

Nesvítí v ulici světlo? Je roz-
bitá houpačka na dětském 
hřišti? Nebo se viklají dlaždice 
na chodníku? O problémech 
ve městě teď můžete dát vědět 
pověřeným pracovníkům jedno-
duchou cestou. Na webových 
stránkách města www.zidlocho-

Výběr z usnesení RM 17. 3. 2014
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na zpra-
cování kompletní žádosti 
včetně energetického auditu, 
rozpočtu a projektové doku-
mentace na akci „MŠ Brněn-
ská 705 – zateplení objektu“ 
s firmou DEA Energetická agen-
tura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 
Brno

RM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 1 rozpočtu r. 2014
přijetí rozpočtového opatření 
č. 3 rozpočtu r. 2014
navýšení počtu strážníků 
Městské policie Židlochovi-
ce o jednoho strážníka, a to 
na sedm strážníků s účinností 
od 1. 5. 2014
organizační řád včetně organi-
zační struktury Městského úřa-
du s účinností ke dni 1. 4. 2014
nákup 500 ks tašek na třídě-
ný odpad pro domácnosti 
města s 50% příspěvkem firmy 
ECOCOM

•

•

•

•

•

•

RM byla seznámena:
se studií Ing. arch. Šimečka 
na řešení prostoru před zám-
kem

 
Výběr z usnesení ZM 26. 3. 2014
ZM bere na vědomí:

zprávu o rozdělení finančních 
prostředků pro místní organiza-
ce, které se zabývají volnoča-
sovými aktivitami 

ZM volí: 
Květoslavu Vašíčkovou, trvalý 
pobyt Židlochovice, Nad Farou 
140, do funkce přísedící Okres-
ního soudu Brno-venkov 
na období let 2014 – 2018

ZM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 2 rozpočtu r. 2014

 
Výběr z usnesení RM 28. 3. 2014
RM rozhodla:

vyhlásit záměr pronájmu na 
část pozemku p. č 644 o výmě-
ře 140 m2 v k. ú. Židlochovice 
v areálu Robertovy vily

•

•

•

•

•

RM souhlasí:
s uspořádáním cyklozávodu 
Židlochovická 50 v roce 2015 
a ukládá nadále MKS jednat 
s organizátorem o detailech 
přípravy akce 

RM schvaluje:
zřízení místa referenta odboru 
investic a místního hospodář-
ství na pozici odpadového 
hospodářství a administrátora 
projektů

RM vybrala:
nabídku č. 2 podanou EUNI-
CE CONSULTIG a. s. jako 
nejvýhodnější nabídku pro 
výběr dodavatele konzultační 
a poradenské činnosti a zpra-
cování dokumentace potřeb-
né k realizaci projektu v rámci 
výzvy č. 22 Integrovaného 
operačního programu

RM bere na vědomí:
dopis NPÚ se souhlasem se stu-
dií Ing. arch. Šimečka

•

•

•

•

vice.cz můžete v levém sloupci 
zapsat poruchu do Mapy závad. 
Ihned po zapsání do mapy se 
informace o problému dostane 
k pověřeným pracovníkům. Zda 
se závadu podařilo vyřešit, jaký 
byl k tomu zvolen postup a kdy 
k nápravě došlo či dojde, zapíší 
úředníci opět do mapy.

Tuto aplikaci mi představil 
na setkání městských policií 
v Břeclavi inspektor bezpečnos-
ti města Hustopeče. Ihned jsem 

naznal, že něco takového nám v 
Židlochovicích chybí. Po domlu-
vě s tvůrcem aplikace jsem 
představil program radě města 
a od 1. května ho na městských 
stránkách najdete.
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
CALLEN – Nečekaný Návrat
PILCHER – Na sklonku léta
FEEHAN – Zimní soumrak

Romány pro ženy
FALLON – Ve stínu sestry
PROBST – Manželská smlouva

Romány českých autorů
PAWLOWSKÁ – Pravda o mém muži
PACHMAN – Kdokoliv
BERÁKOVÁ – Desátá Múza

Společenské romány
STRUHAR – Cizinky

Historické romány
DOHERTY – Císařská vražda
Ó TUARISC - L’Attque
MANTEL – Wolf Hall

Detektivní romány
YRSA SIGURDARDÓTTIR - Mrazivé světlo 
CRAIS – Ochránce
DEZORTOVÁ – Smrt na objednávku

Dobrodružné romány
CHILD – Třetí brána

Fantasy romány
HOFFMAN – Tlukot křídel smrti
CRICHTON – Člověk na konci
CLARKE - Prvorození

Životopisy
WANATOWICZOVÁ - Miloš Havel 
– český filmový magnát
CHMEL – Vlasta Fabiánová
BAUER – Kdo je největší Čech?

Cestopisy
ŠIMÁNEK – Na kanadském severu, 
Pobřeží Pacifiku
TOMŠÍČEK – K Viktoriiným vodopádům 
na kole

Válečné romány
KERRIGAN – Odplata
CHOVANEC – Chvíle pro odstřelovače
MCCAIN – Válka jednoho Němce

Básně 
PLÍHAL – Jako cool v plotě

Naučná literatura
SVOBODA – Mikulov
MAČINGOVÁ - Harmonie zdraví, krá-
sy a vitality
SHANDOR – Podkarpatská Rus od 
vzniku ČSR po sovětskou anexi

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
BOBKOVÁ – Divokraj

Humorné příběhy
GROENING – Bart Simpson
BŘEZINOVÁ – Bramborová Bára

Fantasy příběhy
PACOVSKÁ – Sedmý smysl: Únosce draků

Pověsti
MCCAUGHREAN – Británie

Dívčí romány
GOHL – Julie na koňské farmě
STÍNIL – Falešná hra
SVOBODOVÁ – Škola není holubník

Komiksy
WENZEL - Hobit aneb Cesta tam a 
zase zpátky

Eva Procházková
knihovnice

Další kolo aukce energií pro domácnosti

Vlastimil Helma
starosta města

Od první společné aukce 
uplynul již rok a můžeme hodno-
tit výsledky. Ty domácnosti, které 
v první aukci, pořádané městem  
dne 24. 4. 2013 vybraly nového 
dodavatele plynu, mohly letos 
po vyúčtování vyčíslit úsporu. 
Končící dodavatel vrátil předpla-
cené zálohy, a kdo si je odložil, 
tak z těchto peněz zaplatil vyúč-
tování a většina ještě ušetřila.

Ti, kteří o dodavatele nesou-
těžili a nejsou spokojeni s výší 

doplatků na vyúčtování, 
se mohou zúčastnit další aukce.

Pro velký zájem připravilo měs-
to znovu pro své občany mož-
nost zapojení se do společné 
soutěže na výběr dodavatele 
plynu a elektřiny prostřednictvím 
e-aukce.

Zájemci o účast v elektro-
nické aukci se mohou dostavit 
do budovy historické radnice 
na náměstí v termínech:

6. 5. 2014 15.30 - 18.00 hod.

13. 5. 2014 15.30 - 18.00 hod.

15. 5. 2014 15.30 - 18.00 hod.

17. 5. 2014 09.00 - 12.00 hod.

V kanceláři v přízemí vám 
poradí a přijme vaše objednáv-
ky Pavel Fila, osoba pověřená 
úřadem. Vezměte si s sebou roč-
ní vyúčtování a platnou smlouvu 
se současným dodavatelem ply-
nu a elektřiny.

Vyplněním poptávkového for-
muláře nic neriskujete. O tom, 
zda smlouvu s novým dodava-
telem podepíšete, se rozhodne-
te, až bude známa vysoutěžená 
cena i vítězný dodavatel.

Přijďte a ušetřete až tisíce 
korun ročně za elektřinu a plyn. 
Čím víc domácností se zapojí, 
tím větší bude úspora.

Vybrané události řešené strážníky v březnu 2014

Milan Šebek
vedoucí strážník

strážníci městské policie pátrali 
po ženě pohřešované ve městě 
Židlochovice

vyjížděli 2x na oznámení o rušení 
nočního klidu a řešili nedovolené 
kácení stromů na ulici Palackého 
v Židlochovicích

odchytli 10 psů, jednoho usmr-
ceného psa po srážce s vozidlem 
odvezli k veterináři

strážníci také řešili sedm podna-

•

•

•

•

pilých osob 
vykázali 4x prodejce levné elek-

třiny v Židlochovicích a kontrolovali 
8x prodejce v obci Blučina

řešili pokousání psem v obci Voj-
kovice

zajišťovali budovu městského 
úřadu při pokusu o vloupání

řešili opakované požáry 
na Výhoně

převzali a posléze předali maji-
teli nalezené kolo 

měřili překračování rychlosti 
vozidel v obci Blučina, Vojkovice 
a Žabčice

•

•

•

•

•

•

společně s PČR kontrolova-
li nalévání alkoholu mladistvým 
v restauracích a hernách ve městě 
Židlochovice a v okolních obcích

řešili krádež železa na ulici Palac-
kého

dvakrát řešili a poté předali 
PČR k šetření spory, které přerostly 
v domácí násilí

kontrolovali muže,který byl pod 
vlivem omamných látek, a poté 
ho předali PČR

opakovaně vykázali bezdo-
movce, kteří neoprávněně obývali 
budovu v Židlochovicích

•

•

•

•

•

Výpadky signálu mobilních telefonů

Někteří z Vás jistě zaznamenávají 
různou sílu či výpadky sítě mobilního 
operátora T-Mobile. Židlochovice 
jsou celé pokryty sítí GSM (EDGE) na 
frekvenci 900 a 1800 MHz a zčásti 
sítí 3G na frekvenci 2100 MHz. 
K výpadkům signálu dochází, když 
tel. přístroj přejde s příjmem signálu 
z pásma EDGE na modernější 3G 
nebo naopak. Přítomnost sítě EDGE 

poznáte na mobilních telefonech 
s možností příjmu dat (internetu) 
podle ikony E v místě indikace sig-
nálu vašeho telefonu, síť 3G podle 
ikony s písmeny 3G.

Nevýhodou sítě 3G je špatná 
prostupnost do budov a přímo-
čaré šíření signálu, což vede ke 
zmiňovaným problémům se sítí 3G 
v oblastech, kde je jen jedna 3G 
základnová stanice v sídle s kom-
plikovaným terénem. Tak je tomu 
i u nás. Pro plné pokrytí by byla 
potřeba větší hustota vysílačů. 
Obrátili jsme se proto na T-Mobile 

s dotazem na možné posílení sig-
nálu. Dostali jsme odpověď, že je 
to finančně náročné a v tuto dobu 
se žádná nová výstavba vysílačů 
v naší lokalitě neplánuje. Operátor 
dále doporučuje uživatelům mobil-
ních telefonů, kterým se signál ztrá-
cí, následující řešení. Vypnout pří-
jem 3G sítě v menu svého přístroje 
a používat jen GSM (EDGE) síť.

S touto odpovědí nejsem spo-
kojen a zjednodušuji si ji tak, že se 
máme vrátit o několik let zpět 
ve vývoji těchto technologií. Uvidí-
me, co přinesou další jednání.

Vlastimil Helma
starosta města

Důležité upozornění ke zvýšenému riziku krádeží ve městě

Vážení spoluobčané,
na základě upozornění občanů 

oznamujeme, že se v Židlochovi-
cích a blízkém okolí množí krádeže 
a neoprávněné vstupy na soukromé 
pozemky.

Vyzýváme vás proto k důsledné 
opatrnosti a ostražitosti. Zabezpečte 

svůj majetek, zamykejte svoje nemo-
vitosti a všímejte si svého okolí.

Každé nestandardní jednání 
podezřelých osob nahlaste Městské 
policii Židlochovice na tel. číslo 604 
290 319.

Vlastimil Helma
starosta města
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Soutěž o víno regionu Židlochovicko

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

15. dubna se v restauraci Pavir 
uskutečnil nultý ročník soutěže 

o víno regionu Židlochovicko 2013. 
Do akce se přihlásilo šest vinařství 
z našeho regionu: vinařství Flaj-
šinger, Merlon, Husák, Rozařín, 
Rajhradské klášterní a Karel Vál-
ka. Hodnotící komise, jíž před-
sedal Ing. Marek Babisz (hlavní 

sommelier Národního vinařského 
centra), měla za úkol vybrat z cel-
kem 21 přihlášených vzorků vítěze 
v odrůdách bílého, červeného 
a růžového vína. Z nabídky kva-
litních vín nakonec porota udělila 
tato první místa: Vinařství Mer-

Badmintonisté Tělocvičné jed-
noty Sokola Židlochovice v letoš-
ní sezóně zopakovali svůj výsle-
dek z loňského roku a stali se 
vítězem oblastního přeboru smí-
šených družstev žáků. Naši spor-
tovci vyhráli skupinu, ve které se 
postupně utkali s družstvy Jehnic, 
Podolí a Badminton School Brno. 
Ve finále porazili vítěze druhé 
skupiny – hráče Slavoje Podi-
vín. Hlavními oporami našeho 
družstva byly Veronika Srncová 
a Bára Otáhalová. Dále Židlo-
chovice reprezentovali: Marie 
Zbořilová, Ema Veselá, Matěj a 
Vojtěch Vidrmertovi a Tereza a 
Patrik Šípkovi.

Všichni žáci si zaslouží pochva-
lu za celoroční úsilí v tréninku a 
vzornou reprezentaci našeho 
města.

Židlochovičtí žáci nejlepší v kraji

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu

lon Žabčice – Rulandské šedé, 
nejlepší víno v bílé odrůdě; Raj-
hradské klášterní sklepy - Modrý 
Portugal, nejlepší víno v červené 
odrůdě a Vinařství Rozařín Mout-
nice - Zweigeltrebe Rosé, nejlepší 
víno rosé.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Tato již tradiční akce je orga-
nizována v České republice od 
roku 2009. Vznikla v Německu 
v roce 2001 a k nám se rozšířila 
z Rakouska. V naší farnosti proběh-
la již několikrát, a to ve Vojkovicích, 
u nás v Židlochovicích se uskuteční 
poprvé.

Jsem rád, že organizace tohoto 
celovečerního, nočního setkání 
se ujalo společně s farností Městské 
kulturní středisko.

Již nyní bych vás rád pozval na 
sólové vystoupení našeho přední-
ho cimbalisty Daniela Skály, v jehož 
podání zazní nádherné skladby 
světové barokní hudby a období 
20. století (J. S. Bach, L. Janáček, 
S. L. Weiss apod.).

Po jeho vystoupení jsme připravi-
li blok s názvem Noc žalmů – aneb 
předčítání žalmů při svíčkách. 
(Žalmy jsou významnou literární 
památkou, modlitbou, poezií…tex-
ty, které byly a jsou často zhudeb-
ňovány předními světovými skla-
dateli. Je fascinující, že přestože 
jsou staré kolem 3000 let, jsou svým 
sdělením stále aktuální.). Půjde 
o hodinový maraton čtení těch-
to nádherných literárních útvarů 
a  zapojit se může kdokoli, kdo při-
jde a bude mít chuť. Čtení bude 
hudebně podmalováno subtilní-
mi vstupy cimbálu Daniela Skály 
a kytary autora tohoto článku.

První ročník noci kostelů v Židlo-
chovicích uzavře nokturno v inter-
pretaci místního žesťového kvinte-
ta, které zazní přímo z kostelní věže.  
Během celého večera bude mož-
né také navštívit kůr a kostelní věž. 
Těšíme se na společné setkání.

Noc kostelů poprvé také v Židlochovicích 23. května 2014

Židlochovice - kostel Povýšení sv. Kříže
Program
18:00 18:05 Zvonění zvonů

18:15 19:15
Kulturní historie kostela

Hudební vystoupení Farní kapely s komentovaným 
vstupem Martina Hladkého

19:30 20:15
Hudební skvosty období baroka a 20. století

Cimbálový koncert Daniela Skály

20:15 20:35 Dokument o rekonstrukci kostelní věže

21:00 21:30 Korunka Božího milosrdenství - R. D. Mgr. Pawel 
Cebula

21:30 21:40 Varhaní intermezzo - Marta Hanáková

21:45 22:45

Noc žalmů – čtení při svíčkách s hudebním 
doprovodem
Ambientní hudba: Daniel Skála (cimbál), Tomáš 
Šenkyřík (elektrická kytara)

23:00 23:10 Dechové nokturno z kostelní věže

Během celého večera prohlídky kostelní věže a kůru - Karel Hanák

Žáci badmintonu | foto: Karel Reichman

Družstvo dospělých
Po loňském postupu do II. ligy 

se dalo předpokládat, že naši 
dospělí nebudou hrát o přední 
umístění v této soutěži. Po prv-
ní polovině soutěže figurova-
lo smíšené družstvo dospělých 
badmintonistů (muži i ženy) 
na posledním místě tabulky. 
Nyní hrajeme baráž o udržení. 
V baráži naše družstvo 2 x zvítě-
zilo nad TJ Podivín (doma i ven-
ku) a očekává dalšího soupeře. 
Významnou posilou je přestup 
Michala Weinbrennera z Jehnic 
do Sokola Židlochovice. Spolu 
s Veronikou a Janem Srncový-
mi jsou dobrým základem pro 
udržení ve II. lize.

V družstvu dospělých dále 
hraje: Kateřina Golová, Ivana 
Kejřová, Michal Weinbrenner, 
Pavel Giňa, Michal Mrkvica, Vla-
dislav Kotrc a Petr Janák. 
Vedoucí dospělých: Ing. Karel 
Král
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pátá třída žila olympiádou
Na konci měsíce února a začát-

kem března se žáci páté třídy znovu 
vydali do dějiště olympijských her. 
Společně jsme se ohlédli za letošní-
mi zimními hrami, zhodnotili výsled-
ky našich sportovců a seznámili se 
podrobněji s jejich sporty. Nezůstali 
jsme však pouze u letošních zimních 
olympijských her, ale vydali jsme se 
do dávných dob, ve kterých olym-
pijské hry vznikly. Žáci se dozvěděli 
mnoho nových a zajímavých infor-
mací o historii a sportovcích této 
doby. Také měli možnost porovnat, 
v čem se starověké hry a sportov-
ní disciplíny lišily od těch novo-
dobých, seznámili se s původem 
a významem olympijských symbolů 
a jeden ze symbolů si také vyrobili. 
Všichni žáci odvedli velmi dobrou 
práci a na konci si mohli zaslouženě 
zazpívat oblíbenou melodii vítězů 
„We are the champions“.

Mgr. Jana Měřínská

Beseda o zdravé výživě
Ve dnech 11. a 12. 3. jsme s dru-

hými třídami navštívili čajovnu v Žid-
lochovicích. Paní Janáčková nám 
udělala přednášku o zdravé výži-
vě. Dozvěděli jsme se, co by měly 
děti snídat a svačit. Paní Šebestová 
všem rozdala výborný koktejl z vel-
mi zdravého ovoce ASAI. Také jsme 
ochutnali zdravé barevné kuličky 
a zdravého ledňáka z ASAI. Děti si 
samy vyzkoušely, zda by dokázaly 
přichystat zdravou snídani a svačin-
ku. A šlo jim to opravdu skvěle. Urči-
tě budou chtít ukázat rodičům, jaké 
dobrůtky v obchodě mají. A také je 
budou chtít ochutnat.

Mgr. Šárka Fajglová

Florbalový turnaj ve školní družině
První z letošních sportovních 

turnajů připadl na pátek 14. břez-
na. Florbal děti poctivě trénují 
už od začátku roku, takže bylo 
na čase změřit své síly s ostatními. 
Proti sobě se postavilo osm vyrov-
naných týmů. Zápasy byly napí-
navé do posledních vteřin, a jak 
se blížilo finále, rostlo mezi dětmi 
napětí i odhodlanost vyhrát. To se 
nakonec podařilo týmu Tomáše 
Vrbky. Na druhém místě skončilo 
těsně družstvo Petra Bartoně. Oba 
týmy dostaly na památku diplom 
a malou odměnu. Celá akce se 
nesla v duchu fair play, děti si vzá-
jemně fandily a vytvořily příjemnou 
soutěžní atmosféru. 

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka ŠD

Peníze pěkně od začátku 
(projekt finanční gramotnosti)
Žáky 4. ročníků oslovili mimo-

zemšťané z planety Rikkaus! Mimo-
zemšťané Ulkoma a Lainen vynikají 
ve financích a právech, mají fantas-
tické nápady, které právě u našich 
dětí chtějí zužitkovat a vyzkoušet.

Připravili si úkoly jednoduché 
i složité a děti za práci náležitě 
odměňovali. A co děti učili? Vlast-
ní úvahou a na příkladech doká-
zat vysvětlit význam vlastnictví 
a rozumět pojmu majetek. Vědět, 

jak zacházet hospodárně s věcmi 
a jaký to má význam.  Zdůvodnit 
naše potřeby a znát zboží i služby, 
které je možné si koupit. Porozumět 
tvorbě ceny zboží i umět vypočítat 
různé druhy slev. Mimozemšťané 
dospěli k zjištění: naše děti, co se 
učí, vlastně umí, a co neumí, se hra-
vě naučí. Těšíme se na další pokra-
čování našeho projektu „Čímpak já 
zaplatím“.

Mgr. Marcela Černá

Vítězové halové kopané
Okrskové kolo v halové kopa-

né starších žáků 8. a 9. ročníku se 
uskutečnilo 19. 3. 2014 v Pohoře-
licích. Naše družstvo bylo složené 
z kvalitních hráčů, kteří mají fotba-
lové zkušenosti především ze svých 
oddílů, za které v průběhu roku 
hrají. V rámci skupiny jsme zvítězili 
nad Vranovicemi 7:1 a Želešicemi 
9:0. Ve finále kluci dokázali porazit 
družstvo Gymnázia Židlochovice 
v poměru 2:0 a zvítězili v turnaji.

Nejlepším střelcem týmu Židlo-
chovic byl Jiří Haněl se sedmi bran-
kami. Dále se na vysokém skóre 
podílel Robin Hádlík třemi branka-
mi, Radim Zámečník, Vojtěch Ryšá-
nek a Pavel Bartl dvěma brankami 
a po jedné zaznamenali Petr Peká-
rek a Pavel Švec.

Za předvedený výkon a nasazení 
si žáci zaslouží pochvalu a s ní také 
postup do okresního kola.

Mgr. Lukáš Přichystal

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 20. 3. proběhla reci-

tační soutěž v rámci úsekového 
metodického sdružení. Zúčastnilo 
se celkem 7 škol: Blučina, Hrušova-
ny, Přísnotice, Unkovice, Syrovice, 
Žabčice, Židlochovice. Soutěžilo 
80 dětí. Celá akce probíhala v pří-
jemné atmosféře. Děti si odnesly 
diplomy, malou sladkost a výherci 
pěkného plyšáčka.

Žáci naší školy se umístili takto:
1. tř. - 3. místo Alexandra Glocová 1. A
2. tř. - 3. místo Maxim Kejř 2. A
3. tř. - 2. místo Anna Březinová 3. A
4. tř. - 1. místo Milena Moudrá 4. A

Mgr. Jarmila Kotalová

Sněhuláci pro Afriku – 
výtvarná soutěž a výsledky sbírky

Ve středu 19. 3. se uskutečnila 
výtvarná soutěž o nejkrásnějšího 
a nejoriginálnějšího sněhuláka. 
Soutěž byla vyhlášena na podporu 
projektu Kola pro Afriku. Cílem je 
získat finanční prostředky pro trans-
port kol k africkým dětem. Bohužel 
letošní zima sněhulákům nepřála, 
ale naši žáci se nenechali odradit 
a sněhuláky namalovali.

Z každé třídy na 2. stupni se mohli 
soutěže zúčastnit žáci nebo týmy. 
Výtvarné soutěže se zúčastnilo 
37 dětí z 12 tříd. Namalovali nád-
herné sněhulákové exempláře, 
někdy i s originální tematikou. Nej-
více se líbily práce Andrey Sekené 
ze 6. A, Evy Do Hong Nhat ze 7. D, 
Simony Jančaříkové a Pavly Zmrzlé 
z 8. A a Pavlíny Fajkusové a Natálie 
Veselé z 9. A.

Ve sbírce „Sněhuláci pro Afriku“ 

se vybralo 2.439,- Kč.  
Mgr. Adam Prášilík 

Fyzika na SŠSE Trnkova potřetí
V pondělí 31. 3. 2014 se vybraní 

žáci devátých tříd naposledy v tom-
to školním roce zúčastnili v rámci 
projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání na střed-
ních školách v Jihomoravském kraji“ 
exkurze na SŠ strojírenské a elektro-
technické Brno, Trnkova. Pro žáky 
byl opět připraven velmi bohatý, 
téměř pětihodinový program. Žáci 
byli rozděleni do tří skupin a postup-
ně obcházeli všechna stanoviště. 
První zastávka navazovala na pro-
gramování CNC stroje z minulých 
návštěv. Tentokrát si žáci vyzkou-
šeli krok po kroku návrh a simulaci 
obrábění šachové figurky na sou-
struhu v programu Sinumerik. V další 
části „Fyzika hravě“ se žáci zabývali 
alternativními zdroji elektrické ener-
gie. Byly jim představeny modely 
vodní, větrné a solární elektrárny. 
Ve zbývajícím čase se věnovali 
motorům a některé druhy motorů, 
jako jsou synchronní, asynchronní 
a komutátorové motory, si moh-
li také prohlédnout. Na povídání 
o motorech navazovala poslední 
elektrotechnická část, ve které si 
žáci na památku sestavili jedno-
duchý elektromotorek. I tentokrát 
byla exkurze velmi přínosná, a to 
nejenom pro žáky, ale i pro vyučují-
cí, a všichni se těšíme na spolupráci 
v dalším školním roce.

Mgr. Alena Filipčuková

Jak umíme němčinu?
V měsících únoru a březnu se 

uskutečnila soutěž ve znalostí 
německého jazyka v 9. třídách. 
Soutěž měla 4 části. V 1. kole 
24. února vyplňovali žáci písemný 
test, zaměřený na prověřování zna-
lostí z gramatiky. 10. března 2014 si 
děti vyzkoušely poslech s porozu-
měním. Žáci odpovídali na otázky 
vztahující se ke slyšenému textu. 
Text byl náročný a vyžadoval i větší 
rozsah jazykové paměti. To zname-
ná, že si museli slyšený údaj určitou 
dobu pamatovat, než odpovědě-
li. Prvních dvou částí se zúčastnilo 
24 řešitelů. Do dalšího kola postou-
pilo 10 žáků. V úvodu vyprávěli 
na dané téma, jehož znění si sami 
vytáhli až těsně před soutěží. Čeka-
la na ně tato témata: moje rodina, 
můj kamarád, já a moje koníčky, 
můj dům, pokoj, můj denní a týden-
ní program, plány na prázdniny, 
oblíbené zvíře apod.

Poslední část soutěže prověřila 
schopnost porozumět čtenému 
textu a orientaci v něm. Žáci odpo-
vídali na otázky a rozhodovali, co 
je správně a co ne v neznámém 
textu. Význam některých slov muse-
li odhadnout, protože se s nimi při 
výuce ještě nesetkali. V soutěži si 
nejlépe vedli: David Hýsek z 9.C 
a Natálie Veselá z 9.A. Oba zís-
kali shodně 102 bodů z maximál-
ních 106, což je úctyhodný výkon. 
Na 2. místě skončila Gabriela Kole-
garová ze třídy 9.C, která měla 
98 bodů.Na 3.místě se umístily se 

shodným počtem 88 bodů Lucie 
Štěpánková z 9.C a Kristýna Káňo-
vá z 9.A. Všichni soutěžící prokázali 
velmi dobré znalosti.

Mgr. Milada Hanzlíková

Druháci se učí plavat
Od 3. března jezdíme s druhými 

třídami každé pondělí do plavec-
ké školy v Hustopečích. Děti jsou 
rozděleny do čtyř družstev a vody 
si pořádně užívají.

Mgr. Šárka Fajglová

Koncert v ZUŠ
V pondělí 7. dubna si připravila 

Základní umělecká škola koncert 
pro 1. a 2. třídy naší základní školy. 
Žáci nám zahráli na klavír, flétnu, 
příčnou flétnu, klávesy, harmoni-
ku, housle, pozoun, trubku a basu. 
Během koncertu jsme ve skupinách 
plnili různé úkoly: poznávání nástro-
jů a písní, kreslení, zpívání. Na závěr 
nám učitelé ukázali některé žesťové 
a bicí nástroje. Dokonce jsme si na 
ně i zkusili zahrát a šlo nám to skvě-
le. Koncert se všem moc líbil.

Mgr. Šárka Fajglová

Mladší žáci na košíkové
Mladší žáci šestých a sedmých 

tříd se zúčastnili 9. 4. 2014 okresního 
kola košíkové v Tišnově. Družstvo 
chlapců přijelo především získávat 
zkušenosti do dalších let. Turnajem 
žáci prošli s jedním vítězstvím nad 
ZŠ Pohořelice 16:14 a dvěma pro-
hrami se ZŠ Smíškova Tišnov 12:21 
a ZŠ Střelice 9:24.

3. místo v turnaji je zasloužené 
a výkony členů družstva velmi pozi-
tivní.

Složení ZŠ Židlochovice:
Radim Strach, Leopold Dobí-

šek, Radek Skála, Jakub Nentvich, 
Jakub Mahovský, Jakub Latta, Mar-
tin Bělák, Petr Kubant, Lukáš Ludín 
a Jáchym Lazar.

Děkujeme za výbornou repre-
zentaci.

Mgr. Lukáš Přichystal

Pletení pomlázky
Dne 11. 4. proběhla ve školní 

družině akce „Pletení pomlázky“. 
Nejprve se děti prostřednictvím 
projekce videa seznámily s postu-
pem správného pletení, poté se 
rozdělily do skupin po třech, aby si 
v rámci skupinky mohly vzájemně 
pomáhat. Všichni jsme se přesunuli 
na školní dvůr, kde si děti rozdělily 
proutky, a pak jsme se všichni spo-
lečně pustili do hromadného plete-
ní. Některé děti zvládly uplést svou 
pomlázku obdivuhodně rychle, 
a pak se vrhly na pomoc ostatním 
dětem, které s tímto úkolem trošku 
bojovaly. Při této akci byla doslova 
potřeba každá volná ruka, a tak 
se samozřejmě do pletení zapojily 
i vychovatelky školní družiny. Přes 
veškeré obtíže však nakonec každý 
měl svou vlastní upletenou pomláz-
ku ozdobenou mašličkou. Byla to 
skutečně „týmová práce“.

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka ŠD
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1944
Největší osvětovou i politickou 

událostí tohoto předposledního 
válečného roku byla v Židlocho-
vicích velkolepá vzpomínková 
slavnost 19. května 1944 u pří-
ležitosti 60. výročí úmrtí Bedřicha 
Smetany. Koncert pořádala 
veřejná osvětová beseda a konal 
se v Národním domě. Hauslerovo 
kvarteto (Karel Hausler, Jiří Ptáč-
ník, Zdeněk Chochola a Josef 
Libš) předneslo klavírní trio g-moll 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 3. část

„Z domoviny“, kvarteto „Z mého 
života“, několik árií z oper Dvě 
vdovy a Prodaná nevěsta. Kon-
cert měl obrovský úspěch, pro-
tože jedině hudbou bylo možno 
vyjádřit, co lidé cítili.

1954
V neděli 9. května se konal 

v Židlochovicích okresní slet pio-
nýrů, na který dojelo 546 chlapců 
a děvčat. Dopoledne se konaly 
různé besedy v kroužcích, odpo-
ledne na sportovním hřišti kulturní 
a sportovní program. 

1954
Po uplynutí dalšího volební-

ho období se konaly v neděli 
16. května opět nové volby do 
všech stupňů národních výbo-
rů. Byla to opět jednotná kandi-
dátka Národní fronty, která byla 
v předvolebním období navrže-
na jednotlivými politickými stra-
nami a masovými organizace-
mi. Židlochovice byly rozděleny 
na tři volební okrsky. Volby byly 
opět manifestační. Celoobecní 
průměr odevzdaných hlasů pro 
jednoho kandidáta byl 87,6 %. 
Nejvíce hlasů dostala Anna 
Zajdáková 98,4 %. Na základě 
těchto volebních výsledků byl 
28. května 1954 ustaven nový 
místní národní výbor a předse-

dou byl zvolen Karel Klimeš. Při 
těchto volbách bylo zapsáno 
ve volebních listinách v Židlo-
chovicích 1833 voličů a voleb se 
zúčastnilo 1818 voličů, tj. 99,18 %. 
Neplatných hlasů bylo 15 a dal-
ších 15 bylo proti kandidátce. Pro 
kandidátku tak bylo odevzdáno 
98,35 %.  

1954
25. května byl ustaven místní 

odbočka Automotoklubu Sva-
zarmu. Klub byl v r. 1954 velmi 
čilý; zúčastnil se noční orientační 
jízdy motocyklů, branné jízdy a 
mnoha dalších akcí.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Mgr. Karel Vavřík

Arcivévoda Albrecht 

Mgr. Miroslav Cvrk
Mgr. Karel Vavřík

Nedávno se mi dostala 
do rukou starší publikace s názvem 
Arcivévoda Albrecht, polní mar-
šálek rakouský, která byla vydá-
na v r. 1856 tiskem a nákladem 
knihkupectví a knihtiskárny Jose-
fa Šolce v Kladně. Autorem je 
Jos. K. Nejedlý a mimo jiné v pub-
likaci uvádí, že arcivévoda je „…
ode všech, od úřednictva i děl-
nictva jako otec ctěn a milován. 
Nebylť jen vlídným a laskavým 
jejich pánem, ale pravým dobro-
dincem, který vždy vyslyšel jejich 
prosby a stesky“.

Pro lepší orientaci se nejprve 
stručně seznamme s arcivévo-

dou Albrechtem. Byl majitelem 
židlochovického panství v letech 
1847 – 1895. Celým jménem 
se jmenoval Albrecht Friedrich 
Rudolf Habsburský, rakouský arci-
vévoda, těšínský vévoda od roku 
1847 – rakouský polní maršálek 
od 1863. Od mládí byl připravo-
ván pro vojenskou dráhu; 1849 
velitel sboru, 1860 velitel armády. 
V rakousko–italské válce v r. 1866 
zvítězil u Custozzy. V roce 1867 
se stal generálním inspektorem 
rakouské armády. 

Ve zmíněné publikaci se uvádí, 
že židlochovické panství pronajal. 

O arcivévodově bohatství 
vypovídá počet jeho personálu 
ve Vídni, kde zaměstnává přes 
500 úředníků, a k dozoru nad děl-
níky svých závodů zaměstnává 
5 tisíc dozorců. Ze svých panství 
platí, jak se uvádí v publikaci, 
720 000 zlatých přímých daní roč-
ně. Tolik jen malá citace.  

Albrecht vlastnil rozsáhlé lesy 
v oblasti Těšínska. V Jablunkově 
a Čadci zpracovávaly ohromné 
vodní a parní pily dřevo z bes- Albrecht Friedrich Rudolf Habsburský 

kydských lesů. V Živci (jižně od 
Krakova) vlastnil arcivévoda pivo-
var, továrnu na likéry, přádelnu, 
mlýny, atp. Ale také četné doly 
a hutě – Třinec, Lískovec u Frýd-
ku–Místku atd.

Pokud pomineme židlocho-
vické panství, kde se Albrecht 
nezdržoval, pak mu také patři-

ly rozsáhlé statky v západních 
Uhrách na území Starých Hradů  
- Mosonmagyaróvár. 

Po Albrechtově smrti celý 
jeho majetek zdědil jho synovec 
a adoptivní syn Friedrich Maria 
Albrecht Rakouský a vévoda 
těšínský, kterého Bezruč nazýval 
markýzem Gerem. 

Publikace Arcivévoda Albrecht

INSPIROvali jsme Vás?

Mgr. David Kopeček
INSPIRO o.s.

Občanské sdružení Inspiro 
vzniklo už v průběhu roku 2007. 
Zakládající členové měli vizi, 
že v Židlochovicích tak vznikne 
alternativní organizace pro 
kulturní vyžití, místo, kde se lidé 

budou scházet, bavit se, 
poznávat. V roce 2009 došlo 
uvnitř sdružení k personálním 
změnám a činnost se začala 
ubírat novým směrem. 

Od roku 2009 pro Vás Inspiro 
uspořádalo 60 kulturních akcí, 
průměrně tedy 12 akcí ročně. 
Pilířem aktivit jsou cestopisné 
přednášky a prezentace fotografií 
spojené s čajovnou, stále více 

oblíbené výtvarné dílny různého 
zaměření (výroba adventních 
věnců, šperky, bižuterie, 
netradiční zdobení vajíček,…) 
a Inspiro Kino (filmový festival 
Jeden svět, Expediční kamera, 
Snow Film Fest). Inspiro se podílí i 
na některých akcích pořádaných 
městem Židlochovice a jeho 
aktivity přesahují i mimo město 
(festivalové čajovny, přednášky, 

besedy).
Děkujeme městu Židlochovice 

za poskytnuté zázemí ve sklepení 
pod radnicí, kde se koná 
většina námi pořádaných akcí. 
Děkujeme našim přátelům za 
podporu, iniciativu a pomoc 
a v neposlední řadě všem 
spokojeným návštěvníkům 
za pochvalu a těm nespokojeným 
za inspiraci do další práce.

Z_05_2014.indd   8 28.4.2014   15:36:55



9Různéwww.zidlochovice.cz

inzerce

Není to tak dávno, co jsme si 
prohlíželi zdevastovaný rajhrad-
ský klášter. Nevěřícně jsme zírali 
na poničenou památku a ani 
jsme si nedovedli představit, 
kolik úsilí bude potřeba na jeho 
obnovu. Od tehdejší prohlídky 
uplynulo dvě desítky roků a část 
kláštera je obnovena. 

Nesrovnatelně horší devasta-
cí prošel zámecký areál v Uher-
čicích na jihozápadní Moravě. 

Původně pozdně gotická tvrz 
prošla těsně po roce 1550 raně 
renesanční přestavbou (dnes 
tzv. starý zámek). Poslední čtvr-
tina 16. století reprezentuje nej-
významnější stavební rozmach 
v celé historii zámku, který se 
rozrostl ve velkolepé šlechtické 
sídlo. Pozdější barokní epocha 
jen dotvořila barokní komplex 
do podoby, kterou má dnes. 
Poslední významnější úpravy 
spadají do začátku 19. století, 
kdy byl kolem zámku založen 
anglický park s doprovodnými 

romantickými stavbami, který 
navázal na původní park fran-
couzský. Dlouhodobým zane-
dbáváním porostů a staveb 
došlo k tomu, že původní kon-
cepce zahradního architekta je 
zcela nezřetelná. 

Vysvětleme si nyní, proč je 
zámek v Uherčicích nazván 
nejkrásnějším staveništěm jižní 
Moravy. Poslednímu soukromé-
mu majiteli Octavianu Collatovi 
byl veškerý majetek zkonfisko-
ván v únoru 1946. Ještě v této 
době byl zámek národní kulturní 
památkou I. kategorie. V r. 1948 
za dané politické situace (těs-
ná blízkost rakouské hranice, 
pohraniční pásmo, ostnaté drá-
ty kolem silnice) mu byla přisou-
zena zcela jiná role. Uživatelem 
se stal státní statek a krom toho 
byly v zámku umístěny vojen-
ské posádky a krátký čas také 
nápravný tábor pro ženy. 

Nedostatek úcty k tomu-
to kulturnímu dědictví dospěl 
tak daleko, že se i uvažovalo 
o postupné likvidaci zámec-
kých budov.

Za uplynulých téměř dvacet 

Tip na výlet: Uherčice – nejkrásnější staveniště jižní Moravy

Mgr. Karel Vavřík roků bylo ze státních prostřed-
ků investováno do obnovy 
uherčického zámku 63 milio-
nů korun. Stále je to však málo 
na to, aby se zámek zaskvěl v 
původní podobě. 

Přispějte k tomu i vy návštěvou 
tohoto zámku, který je přístupný 
v červnu, červenci a srpnu den-

Zámek Uherčice | zdroj: internet

ně mimo pondělí. Podrobnější 
informace včetně bohaté foto-
grafické dokumentace nalez-
nete na www.zamek-uhercice.
cz. 

(Částečně převzato z deníku 
Rovnost 13. června 2013. Foto-
grafie převzata z internetových 
stránek.)
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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 Golová, 
golova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Grafická úprava Martina Golová. Tisk Centrum digitálního tisku, s.r.o. Náklad l800 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován 
občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 2. 5. 2014, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

1. 5. | PRVOMÁJOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

3. 5, 9:00 - 12:00 | BAZAR NA ZAHRADĚ
Kdokoliv může nabízet i kupovat především oblečení a pomůcky pro děti. 
Nejedná se o komerční akci. Při nepřízni počasí bude akce přeložena. 
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  zahrada Robertovy vily
přihlášky:  astejska@med.muni.cz

3. 5., 9:30 | ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2014 NA CYKLOTRASE BRNO-VÍDEŇ
Bohatý program, výjezd v 8:00 hodin z Brna, zastávka v Židlochovicích kolem 
9:30 hodin, příjezd do Hevlína okolo 13:00. Ukončení individuální s možností 
využití autobusu k přesunu ve směru do Brna, se zastávkou autobusu v Židlo-
chovicích a Brně s odjezdem v 17:00 a 19:00 z Hevlína. K využití autobusu nutná 
registrace a platba předem. Cena za osobu vč. kola 75 Kč. 
Podpořeno z Fondu malých projektů jižní Morava—Dolní Rakousko jako aktivi-
ta projektu Na kole mezi Brnem a Vídní.
pořádá:  ve spolupráci s obcí Hevlín, městem Laa an der Thaya, regi-
onem Land um Laa, regionem Hrušovansko
a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň
přihlášky:  info@cyklobrnowien.cz, tel. 605 503 837

4. 5. | TURNAJ MLÁDEŽE V JUDO
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

6. 5. | ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŽIDLOCHOVICE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Místo pro podávání 
žádostí: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organi-
zace, sídliště Družba 673, 667 01 Židlochovice.
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice

14. a 15. 5., 18:00 | KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  sál ZUŠ, Robertova vila

15. 5., 15:00 | BESEDA S DŮCHODCI K SVÁTKU MATEK
pořádá:  Sbor pro občanské záležitosti
místo:  v zahrádkářské klubovně na Palackého ulici
hraje:  František Sedláček

16. - 17. 5., 18:00 | NEPOKOJNÉ HODY SV. KATEŘINY
Dne 17. 5. se uskuteční v rámci divadelního představení Nepokojné hody 
svaté Kateřiny zajímavá beseda. Jejím hostem bude Magdaléna Dietlová, 
manželka známého českého scénáristy Jaroslava Dietla, autora hry. Předsta-
vení se hraje ku příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné: 50 Kč

17. 5., 8:00 - 13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Těšit se můžete na široký sortiment poctivých domácích potravin: králičí maso, 
čerstvé ryby, farmářské mléko, jogurty, čerstvou zeleninu z farmy, kvalitní uzeni-
ny, pivo Mamut, ruční vyráběné sýry, pekařské speciality z rodinných pekáren, 
Cyrilovy frgály, regionální vína, bylinné masti, med, sirupy, džemy, oleje, čaje, 
bylinky, sušené ovoce a jiné.
Nebudou chybět grilované speciality.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru
kult. program: folklórní soubor Rozmarýnek s harmonikářem

17. - 18. 5. | PŘÍPRAVNÉ DVOUDENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JUDISTŮ
S přátelským oddílem z Brna. V programu soustředění bude zvyšovaní tech-
nických stupňů a společné utkání
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
místo:  v židlochovické orlovně

17. - 18. 5., 9:00 - 15:30 | SEMINÁŘ MONTESSORI PEDAGOGIK
Úvod do Montessori pedagogiky - připravené prostředí, senzitivní období dítě-
te, absorbující duch dítěte. Sjedncení výchovných přístupů doma a v mateř-
ské škole. Vymezení základních výchovných přístupů, se kterými pracujeme 
(pochvaly, tresty...).
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
cena:  sobotní seminář: 300 Kč/ členové MC Robátko, 400 Kč/ ostatní

Kulturní kalednář - květen 2014
 nedělní seminář: 300 Kč/ členové MC Robátko, 400 Kč/ ostatní 
(sleva na nedělení seminář: pokud jste absolvovali úvod do Montessori pedagogi-
ky I. sleva 100 Kč, tudíž cena semináře 200 Kč/ členové, 300 Kč/ ostatní)
přihlášky:  info@mcrobatko.cz

19. 5., 9:00 - 11:30 | SEMINÁŘ ZDRAVÉ PŘEBALOVÁNÍ ANEB MODERNÍ PLENY
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo:  zahrada Robertovy vily
přihlášky:  zkapounova@gmail.com, sms na tel. číslo 777 596 108
vstupné: 50 Kč

20. 5., 14:00 | TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Pro zájemce o přijetí ke studiu v hudebním oboru ve školním roce 2014/ 2015.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Robertova vila

23. 5., 16:00 |11. ROČNÍK ATLETIKY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice
místo: zahrada mateřské školy

23. 5.,18:00 - 24:00 | NOC KOSTELŮ
Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a NOC. Budou na 
znamení časů, dnů a let.
pořádá:  Městské kulturní středisko, Římskokatolická farnost   
 Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
info:  www.nockostelu.cz

29. 5., 18:00 | KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  kaple židlochovického zámku

31. 5., 8:00 | ŽIDLOCHOVICKÉ TLAPKÁNÍ
Jedná se o miniterčík (cca 16 km). Vzhledem k tomu, že se jedná o naši prvoti-
nu, nechtěli jsme své organizační schopnosti přecenit, a proto tato délka trati.
pořádá:  Kynologický klub Židlochovice
místo:  tréninkové fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  do 5. května 2014
startovné:  100 Kč členové KK Židlochovice, 150 Kč ostatní (nečleni)
propozice:  www.kkzidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
4. 6., 18:00 | KYTAROVÝ KONCERT NA ZÁMKU
Vystoupení hostů ze Slovenska.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  židlochovický zámek

6. 6., 17:00 | SEMINÁŘ O VÍNĚ
Téma: kabernetové odrůdy pro růžová a červená vína.
pořádá: Městské kulturní středisko ve spolupráci se ZO ČZS 
 Židlochovice s podporou Vinařského fondu ČR
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 100 Kč
moderace: P. Wendsche

7. 6. | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
pořádá:  Sdružení Židlochovice, Myslivecké sdružení

Řádková inzerce:
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahradou minimálně 100 
m2 v Židlochovicích. Telefon: 604 767 470.

Hledáme nového kolegu/kolegyni do kanceláře. Životopisy zasílejte 
na mail: sarka.lankoci@mpss.cz

inzerce

Z_05_2014.indd   12 28.4.2014   15:37:00


