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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 10. A 11. ŘÍJNA 2014
Jak jsme volili – výsledky voleb do městského zastupitelstva

Zvolení zastupitelé podle stran - celkem 15 zastupitelů, volební účast 
48,60 %

ODS (4 zastupitelé), celkový počet hlasů: 5 277
1. Vlastimil Helma, starosta města, 52 let, 613 hlasů
2. Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., lékař (chirurg-traumatolog), 
69 let, 460 hlasů
3. JUDr. Ivo Remunda, právník, 52 let, 418 hlasů
4. Ing. Petr Svoboda, příslušník Hasičského záchranného.sboru ČR, 
36 let, 412 hlasů
5. Jana Králová, 49 let, 393 hlasů
6. Jitka Sýkorová, 56 let, 342 hlasů
7. Radovan Motlíček, 44 let, 291 hlasů
8. Stanislav Březina, 60 let, 355 hlasů
9. Tomáš Kacetl, 25 let, 283 hlasů
10. Lukáš Witala, 33 let, 223 hlasů
11. František Švaříček, 72 let, 317 hlasů
12. Josef Kratochvíl, 52 let, 302 hlasů
13. Tomáš Dratva, 42 let, 296 hlasů
14. Milan Šebek, 50 let, 335 hlasů
15. Karin Rejžková, 51 let, 237 hlasů

TOP 09 (4 zastupitelé), celkový počet hlasů: 5 168
1. Bc. Lenka Brázdová, vedoucí pečovatelské služby, 49 let, 
508 hlasů
2. Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta, 42 let, 502 hlasů
3. Ing. Jan Vitula, místostarosta, 45 let, 441 hlasů
4. MVDr. Pavel Forejtek, CSc., veterinární lékař, 63 let, 416 hlasů
5. David Kopeček, 30 let, 393 hlasů
6. Petr Francán, 41 let, 344 hlasů
7. Ivana Flajšingerová, 40 let, 337 hlasů
8. Barbora Jakubcová, 45 let, 290 hlasů
9. Lukáš Gryc, 34 let, 315 hlasů
10. Martin Hladký, 35 let, 284 hlasů
11. Dagmar Nováková, 57 let, 275 hlasů
12. Jiří Zapadlo, 31 let, 300 hlasů
13. Zdeněk Schaffer, 50 let, 239 hlasů
14. Lenka Otýpková, 43 let, 253 hlasů
15. Lenka Betášová, 48 let, 271 hlasů

ANO 2011 (3 zastupitelé), celkový počet hlasů: 3 616
1. Ing. Petr Chocholáč, jednatel, 50 let, 474 hlasů
2. Ing. Bronislav Svoboda, ekonom, 48 let, 347 hlasů
3. Antonín Houdek, živnostník, 49 let, 342 hlasů
4. Petr Prieger, 45 let, 227 hlasů
5. Martin Janíček, 37 let, 260 hlasů
6. Josef Pavlas, 67 let, 240 hlasů

7. Jana Sklenská, 38 let, 223 hlasů
8. Martin Urbanec, 38 let, 197 hlasů
9. Radek Zatočil, 50 let, 226 hlasů
10. Petr Křivka, 35 let, 175 hlasů
11. Marcela Teinerová, 19 let, 195 hlasů
12. Irena Vyzulová, 48 let, 209 hlasů
13. Vladimír Růžička, 37 let, 146 hlasů
14. Llibor Kafka, 56 let, 219 hlasů
15. Vojtěch Kůgel, 24 let, 136 hlasů

KSČM (2 zastupitelé), celkový počet hlasů: 2 503
1. Jan Šotnar, důchodce, 74 let, 371 hlasů
2. Ing. Petr Maša, technik, 33 let, 232 hlasů
3. Růžena Strašáková, 67 let, 221 hlasů
4. Jiří Křenek, 58 let, 171 hlasů
5. Dana Mašová, 53 let, 168 hlasů
6. Pavel Brabenec, 63 let, 160 hlasů
7. Miloslava Schillerová, 60 let, 133 hlasů
8. Jaroslav Olšer, 65 let, 137 hlasů
9. Antonie Urbánková, 65 let, 134 hlasů
10. Stanislav Staněk, 55 let, 133 hlasů
11. Václav Kantor, 64 let, 138 hlasů
12. Štěpán Schiller, 71 let, 122 hlasů
13. Karel Král, 70 let, 151 hlasů
14. Zdenka Svobodvá, 68 let, 127 hlasů
15. Ludmila Bartlová, 71 let, 105 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů (2 zastupitelé), celkový počet 
hlasů: 2 350
1. Ing. Vladimír Hlaváč, Sdružení nezávislých kandidátů Za zámecké 
Židlochovice, ředitel investic, 61 let, 242 hlasů
2. PhDr. et Mgr. Stanislav Rubáš, Sdružení nezávislých kandidátů Za 
zámecké Židlochovice, učitel, 35 let, 213 hlasů
3. Zbyněk Nečas, 29 let, 212 hlasů
4. Pavel Grygar, 52 let, 205 hlasů
5. Miroslav Klvaň, 43 let, 178 hlasů
6. Vít Betáš, 44 let, 172 hlasů
7. Vladimír Dudák, 31 let, 132 hlasů
8. Yvonne Konečná, 49 let, 147 hlasů
9. Vladimír Konečný, 50 let, 134 hlasů
10. Iveta Janáčková, 39 let, 146 hlasů
11. Marek Švehlík, 40 let, 131 hlasů
12. Jaromír Sapík, 64 let, 113 hlasů
13. Vlastimil Levora, 59 let, 106 hlasů
14. Dagmar Nos Pančíková, 38 let, 101 hlasů
15. Ladislav Batěk, 42 let, 118 hlasů
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ZO KSČM Židlochovice děku-
je všem občanům za hlasy, kte-
ré dali našim kandidátům ve vol-
bách do Zastupitelstva města 
Židlochovice a Senátu Parla-
mentu ČR.

Přejeme vám hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohody. 

Naši zvolení zastupitelé budou 
zodpovědně plnit svůj mandát 
ve váš prospěch tak, aby se vám 
v Židlochovicích spojeně žilo. 

Kandidáti ZO KSČM

Děkujeme všem za účast 
ve volbách. Zvláště děkujeme 
za širokou podporu a za hlasy, 

které jste nám dali. 
V historicky prvních komu-

nálních volbách pro naše hnutí 
ANO 2011 jsme obsadili báječné 
třetí místo. 

Budeme dělat vše proto, 
aby jsme vás nezklamali a doká-
zali, že bude líp!

Martin Janíček

Poděkování Ing. Jana Vituly
Dovolte, abych vám jménem 

všech kandidátů za TOP 09, kte-
ří se 10 - 11. října ucházeli o váš 
hlas, srdečně poděkoval. Váží-
me si vaší podpory a budeme 
se po celé nastávající čtyřleté 

období usilovně snažit, abychom 
vás nezklamali. Pro kandidáty, 
kteří do zastupitelstva zvoleni 
nebyli, odhodlání pracovat pro 
město rozhodně nekončí. Aktiv-
ně, jako doposud, budou činní 
v místních společenských orga-
nizacích a také se zapojí do prá-
ce v jednotlivých komisích.

Za sdružení nezávislých kandi-
dátů „Za zámecké Židlochovice“ 
děkuji všem, kteří nás ve volbách 
podpořili. Vážíme si vaší podpo-
ry, budeme společně s vámi usi-
lovat o lepší, hezčí a příjemnější  
Židlochovice.

Ing. Vladimír Hlaváč

Místní sdružení Občanské 
demokratické strany v Židlocho-
vicích děkuje všem občanům 
za hlasy pro naši stranu a jed-
notlivé kandidáty do Zastupitel-
stva města Židlochovice. Vážíme 
si  aší důvěry, která nám přinesla 
vítězství v těchto volbách. Udě-
láme vše pro to, aby předvoleb-
ní sliby nezůstaly jen na papíře, 
a věříme, že se kandidáti všech 
pěti volebních stran zapojí 
do práce pro naše město.

Vlastimil Helma

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vyjádřil 

k nedávným volbám do Zastupi-
telstva města Židlochovice a do 
Senátu Parlamentu České repub-
liky.

Volby do senátu bývají v 
našem městě logicky na okraji 
zájmu voličů. Důvod je jasný. Aby 
byly volební obvody přibližně stej-
ně velké, bylo území Židlochovic, 
Vojkovic, Holasic, Rajhradu atd. 
přiřazeno ke vzdálenému Vyško-
vu. Kandidáti jsou pro naše obča-
ny méně známí, a proto se voliči 
rozhodují spíše stranicky.

To komunální volby jsou pro 
život města daleko důležitější 
a zajímavější. V Židlochovicích 
letos kandidoval nejvyšší počet 
volebních stran, a to pět. Pět ale 
není vůbec výjimkou. V Hrušova-
nech jich bylo sedm, v Rosicích 
deset. Stávající volební systém si 
s tak vysokým počtem volebních 
stran neví rady a volá po inova-

Vyjádření k volbám

Vlastimil Helma
starosta města

ci. K získání jednoho mandátu 
zastupitele stačí minimální počet 
hlasů. Tak se stává, že vítěz voleb 
a nejméně úspěšná strana má 
nepodstatný rozdíl mandátů. Jis-
tě jste si povšimli, že volební zákon 
umožňuje vytváření povolebních 
koalic, které ne vždy odpovídají 
výsledkům hlasování a tedy i vůli 
voličů. Naskytuje se tu příležitost 
lidem, které voliči důvodně pomi-
nuli chopit se vedení města.

Volební kampaň byla v Židlo-
chovicích kultivovaná a strany 
se nepustily do osobních útoků 
proti kandidátům protistran. Za to 
jsem moc vděčný. Samotný prů-
běh voleb byl klidný a nemohu 
opomenout poděkovat členům 
volebních komisí a zapisovatel-
kám za bezchybný výkon.

V Židlochovicích byla volební 
účast jen o 4 % vyšší než je prů-
měr v ČR. Voliči se rozhodovali 
spíše podle kandidátů než podle 
volebních stran. Velice mě těší 
preferenční hlasy, které jsem od 
vás dostal, a umístil jsem se tak s 
velkým náskokem 105 hlasů před 
dalšími také úspěšnými kandidá-
ty.

I když jsme se se svým koaličním 
partnerem před volbami ujišťovali 
o dobré spolupráci před volbami 
i po nich, události dostaly neo-
čekávaný spád. Na společném 
povolebním jednání nabídla ODS 
zástupcům TOP 09 spolupráci na 
stejné úrovni jako doposud. Top-
ka však měla „nepřekročitelnou 
podmínku“ - požadovala starostu. 
ODS tedy navrhla model podob-
ný tomu současnému, kdy by si 
strany vyměnily role. ODS by měla 
většinu v radě, dva místostarosty 
a TOP 09 starostu a radního. Ani 
na tomto modelu jsme se nedo-
hodli. Překvapením pro mě bylo, 
když mi bylo týden po volbách 
oznámeno, že TOP 09 podepsala 
spolupráci s ANO 2011 a Zámec-
kými Židlochovicemi. Mají tedy 
dostatečnou většinu 9 zastupitelů 
a vše se zdá být rozhodnuto. Na 
můj dotaz, jestli můžeme ještě 
jednat, mi bylo odpovězeno, že 
dohoda výše uvedených stran 
platí.

Týden na to se již tato informa-
ce roznesla po městě a mně vola-
ly desítky rozhořčených voličů, že 
slyšely nesmyslnou fámu, že zastu-

pitelé ODS nebudou ve vedení 
města, ať jim to vyvrátím. Když 
jsem jim to potvrdil, reagova-
li nejčastěji tak, že je to podvod 
na voličích a že už nemá cenu k 
volbám chodit. Jak je možné, že 
je strana s nejnižším počtem hlasů 
v radě města?

Možné to je a vše je dokonce 
podle volebního zákona. Jen se k 
nám do Židlochovic dostaly zvyky 
z vysoké politiky, kterým jsme se 
v Židlochovicích doposud bránili. 
Smutné je, když se proti vítězné 
volební straně spojí méně úspěšní 
a postaví její kandidáty na ved-
lejší kolej. Jsem přesvědčen, že 
i mezi voliči, kteří ODS nebo je-
jím kandidátům hlas nedali, jsou 
takoví, kteří mají demokratické 
smýšlení, berou výsledky reálně a 
tento postup neschvalují.

Jak to dopadne, můžete vidět, 
nebo se vyjádřit na ustavujícím 
zastupitelstvu, které se bude 
konat ve středu 5. listopadu 2014 
od 18 hod. v židlochovické soko-
lovně.

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
10. a 11. 10. 2014 - 1. kolo voleb 17. a 18. 10. 2014 - 2. kolo voleb
OVK 1 OVK 2 OVK 1 OVK 2
Počet voličů 1520 Počet voličů 1303 Počet voličů 1516 Počet voličů 1303

Počet vydaných obálek 662 Počet vydaných obálek 522 Počet vydaných 
obálek

186 Počet vydaných 
obálek

159

Počet platných hlasů 549 Počet platných hlasů 472 Počet platných hlasů 186 Počet platných hlasů 159

% účast 36,11 % účast 40,06 % účast 12,26 % účast 12,20

VÝSLEDKY: Hlasů: VÝSLEDKY: Hlasů: VÝSLEDKY: Hlasů: VÝSLEDKY: Hlasů:

1. Zdeněk Šigut 133 1. Zdeněk Šigut 153 1. Ivo Bárek 104 1. Ivo Bárek 68

2. Ivo Bárek 107 2. Ivo Bárek 72 2. Roman Celý 80 2. Roman Celý 91

3. Zdeněk Koudelka 83 3. Zdeněk Koudelka 67 Výsledky za Židlochovice celkem
4. Roman Celý 59 4. Roman Celý 50 1. Ivo Bárek 172

5. Pavel Zůna 167 5. Pavel Zůna 30 2. Roman Celý 171
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Zaznamenali jsme ...
Nádherné pohledy na Nia-

garské vodopády naleznete 
na http://www.airpano.ru/
files/Niagara-Falls-USA-Cana-
da/2-3-2 . 

Hafík 2014
V neděli 21. září přivítal Žid-

lochovický Hafík 2014 na tré-
ninkovém hřišti kynologic-
kého klubu u fotbalového 
hřiště na 68 soutěžních týmů. 
Za poměrně pěkného počasí se 
v různých disciplínách rozdalo 
15 medailí, 6 pohárů v kategorii 
Psík šikula a 22 pohárů v ostat-
ních kategoriích. Úspěch slavil 
rovněž dobročinný bazar cho-
vatelských potřeb uspořádaný 
pro záchrannou stanici česko-
slovenských vlčáků, kde bylo 
získáno 922 Kč. 

Za kynologický klub 
Romana Kvasničková

Setkání s legendou
Povídat o životě, divadle 

a filmu přijeli v pátek 3. října do 
MKS známí herci stříbrného plát-
na Miriam Kantorková, Eduard 
Hrubeš a méně známý režisér, 
herec a producent Tomáš 
Magnusek. Pořadem provázel 
židlochovický ochotník Martin 
Janíček. Povídání v sokolovně 
se zúčastnili také návštěvníci, 
kteří se přemístili po autorském 
čtení knihy Guláš pro Masa-
ryka ze sklepení pod radnicí, 
včetně samotné spisovatelky 
paní Štráfeldové…

Lenka Betášová

Nové brožury a mapa 
v nabídce RTIC

Brožura Kostel povýšení 
sv. Kříže v širším kontextu zmi-
ňuje  kostel v Židlochovicích, 
hlavním obsahem je pak prů-
běh samotné přípravy rekon-
strukce a následné opravy 
havarijního stavu věže s boha-
tou fotodokumentací.

Mapa ve formátu A3 s mís-
topisy a zajímavostmi města, 
včetně Akátové věže a obcí 
v okolí Židlochovic.

Brožura vydaná jako pod-
klad pro setkání zástupců 
žerotínských měst v Židlocho-
vicích dne 26. 9. 2014. Jedná 
se o sborník dokumentů vzta-
hujících se k panství Žerotínů 
v Židlochovicích.

Lenka Betášová

FC Židlochovice nabízí 
fanouškům k zakoupení šálu 
a čepici s logem klubu a zna-
kem města Židlochovice. 
K dostání na RTIC nebo přímo 
na stadionu v Židlochovicích.

Rubriku zpracoval 
Mgr. Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 19. září 2014
RM rozhodla: 
uzavřít kupní smlouvu s firmou 
CIME-M, s.r.o., K Silu 1426, 393 
01 Pelhřimov – provozovna  
Střelecká 1138, 691 42 Valtice 
na dodávku stroje – mulčo-
vače pro traktor, typ RINIERI 
TRV 185 za cenu 145.481 Kč 
vč. DPH 
vyhlásit záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 638 o výměře 
403 m2 v k. ú. Židlochovice 
v areálu Robertovy vily. Jedná 
se o zemědělský pozemek. 
pořadí nabídek na realizaci 
akce „Tvorba ekostabilizač-
ních prvků v lokalitě Líchy 
u Židlochovic – II. etapa“ 
takto:  Hortiscentrum s.r.o., 
Komenského 220, 667 01 
Židlochovice; Ing. Jiří Vrbas 
— KVĚT, Nádražní 155, 664 08 
Blažovice 
RM ukládá: 
vyhlásit záměr pronájmu částí 
pozemku p. č. 719/1 pro mož-
nost vybudování a užívání 
stání pro vozidla, a to vedle 
domu Alšova 611 a ve vnitro-
bloku na hranici parcely 
zveřejnit zprávy o činnosti 
výborů ZM a komisí RM na 
webových stránkách města 
připravovat žádost o dotaci 
z programu Výzva k podává-
ní žádostí o poskytnutí dota-
ce – podprogram 298 213 
- Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základ-
ny regionálních škol v okolí 
velkých měst 
RM souhlasí: 
se zajišťováním výkonu OSPOD 
obcím, které o to požádají, 
a to na základě veřejnopráv-















ní smlouvy a za úplatu 5 Kč 
za obyvatele a rok 

Výběr z usnesení ZM 1. října 2014
ZM schvaluje: 
věcný dar, defibrilátor 
Lifepack 100, v hodnotě 
65 945,- Kč, pro ČR, Hasičský 
záchranný sbor JMK, ÚO Brno-
venkov 
ZM s účinností od 1. 1. 2015 
zřizuje: 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
a s § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, trvalý 
účelový fond města Židlocho-
vice – Městský fond rozvoje 
bydlení města Židlochovice, 
a to za účelem zlepšení úrov-
ně bydlení, životního prostředí  
a vzhledu města Židlochovi-
ce, jehož hospodaření a fun-
gování se řídí Statutem Měst-
ského fondu rozvoje bydlení 
města Židlochovice
ZM s účinností od 1. 1. 2015 
schvaluje: 
Statut Městského fondu rozvo-
je bydlení města Židlochovice, 
který upravuje pravidla hos-
podaření a fungování trvalé-
ho účelového fondu města 
Židlochovice – Městského 
fondu rozvoje bydlení města 
Židlochovice

Výběr z usnesení RM 9. října 2014
RM rozhodla:
akci „Oprava krytu komuni-
kací 2014 Coufalíkovo nám. 
– sjezd ke kostelu“ přesunout 









do r. 2015, na provedení opra-
vy vypsat řádnou poptávku.
akceptovat nabídku na pro-
vedení drenážního potrubí 
v prostoru mezi chodníkem 
a RD v ul. Nádražní od firmy 
EUROVIA CS a.s. a tuto akci 
provést do doby dokončení 
chodníku v ul. Nádražní.
poskytnout obyvatelům domu 
Lidická 639 bezúplatně část 
p. č. 711/4 v k. ú. Židlochovi-
ce ke zbudování relaxační 
a okrasné zahrady
nedoporučit ZM odkou-
pit pozemky u silnice II/425 
a Komenského za nabízenou 
cenu: PK p. č. 4475 o výmě-
ře 208 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce za 1200,- Kč/m2; KN p. č. 
1015/7, 1015/6, PK 4788/16, PK 
4788/17 za 500,- Kč/m2

RM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 13  
rozpočtu r. 2014
přijetí dotace od Nadace ČEZ 
na akci „Rekonstrukce střechy 
hasičské zbrojnice – II. etapa, 
1 část“ a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy
na základě průzkumu trhu 
výjimku ze „Směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ města Žid-
lochovice pro výběr dodava-
tele plynu pro rok 2015, spo-
čívající v oslovení stávajícího 
dodavatele plynu
RM bere na vědomí:
vývoj cen plynu a prodloužení 
smlouvy o sdružených dodáv-
kách plynu pro rok 2015 s fir-
mou VEMEX Energie a.s. 















Družstva dospělých oddílu 
badmintonu TJ Sokol Židlochovi-
ce úspěšně zahájila novou sezó-
nu.

Áčko sehrálo 2 zápasy II. ligy 
a oba vyhrálo s výsledky:

Sokol Židlochovice A - Premie-
ra Brno B 7:1

RSC Brno - Sokol Židlochovice 
A 3 : 5

Za A tým startují: Veronika 
Srncová, Kateřina Otáhalová, 
Michal Weinbrenner, Jan Srnec, 
Michal Mrkvica, Vladislav Kotrc 

Úspěšný start družstev badmintonu

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

a Petr Janák. 

Hráči týmu B už mají za sebou 
tři zápasy přeboru městského 
svazu Brno. Dvakrát vyhráli a jed-
nou remizovali.

SK Uherské Hradiště - Sokol Žid-
lochovice B 4 : 4

Sokol Židlochovice B - Spartak 
PBS Brno 5 : 3

TJ Sokol Bořitov - Sokol Židlo-
chovice B 3 : 5

Za B tým hrají: Kateřina Golo-
vá, Tamara Kořistková, Martina 
Vidrmertová, Pavel Giňa, Rado-
mil Světnička, Zdeněk Srnec, Jan 
Zbořil, Vlastimil Helma.
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Život není Vata!

Nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež Vata představilo dne 
22. září 2014 veřejnosti program 
s názvem Život není Vata!, kte-
rý se konal u příležitosti Týdne 
nízkoprahů a Dne charity v pro-
storách zahrady Robertovy vily 
v Židlochovicích. Zde byla za slu-
nečného počasí veřejnosti před-
stavena služba jejím vedoucím 
Mgr. Lukášem Grycem, kterého 
doplňovaly informační panely 
v podobě nástěnek, letáčků, ale 
také výrobků od uživatelů služby. 
Speciální část programu s pri-
márně preventivními prvky vedl 
instruktor Mgr. Lubomír Medo, 
který teoreticky a následně prak-
ticky představil ukázky sebeobra-
ny. Její techniky si vyzkoušeli také 
diváci, a to převážně z řad dětí 
a dospívajících. Aktivita měla 
velký ohlas. Kromě toho si mohli 
účastníci zpříjemnit odpoledne 
hrou na africké bubny djem-
be nebo některou z deskových 
her. Podívanou osvěžila trička 
s logem Vaty, která si účastníci 
speciálně pro tuto akci oblékli. 

Dobrou náladu nenarušila ani 
náhlá dešťová přeháňka. 

Tímto bychom také rádi 
poděkovali městu Židlochovice 
za zapůjčení zvukové aparatury 
a poskytnutí místa konání a také 
všem zúčastněným, kteří nás při-
šli podpořit. Děkujeme a těšíme 
se na další shledání.

Připomínáme, že Nízkopraho-
vé centrum pro děti a mládež 
Vata je sociální služba posky-
tovaná Oblastní charitou Raj-
hrad pro neorganizované děti 
a mládež ve věku 11 – 26 let, 
kteří potřebují pomoci s využitím 
volného času. Zároveň je jim 
k dispozici poradenství a sociální 
práce.

Miloslav Pluhařík, DiS.
sociální pracovník NCDM Vata

„Bubnování“ | autor: Mat

„Sebeobrana (s) úsměvem“ | autor: Miloš Pluhařík

V neděli 19. října se uskutečnil 
v kostele Povýšení svatého Kříže 
koncert u příležitosti roku čes-
ké hudby. Představili se na něm 
převážně interpreti, kteří jsou 
spjati s Židlochovicemi. Úvod 
patřil domácímu Skřivánku, který 
přednesl díla předních českých 
skladatelů. Po nádherné vstupní 
Glorii Jana Nováka následovaly 
přesně a soustředěně interpre-
tované kompozice Antonína 
Dvořáka, Bedřicha Smetany 

Židlochovice se důstojně přihlásily k oslavám Roku české hudby

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

a Zdeňka Lukáše. Publikum mělo 
možnost se díky tomuto vystou-
pení osobně setkat s novou 
a vynikající sbormistryní Natalii 
Chirilenco. Další blok koncertu byl 
věnován instrumentální hudbě. 
Marta Hanáková, farní varhanice 
a dlouholetá pedagožka základ-
ní umělecké školy bravurně pro-
vedla tři kompozice pro varhany. 
Z dramaturgického hlediska bylo 
velmi povedené zařazení skladby 
Johanna C. F. Fischera, českého 
barokního skladatele, nazývané-
ho též „bádenským Bachem“. 
Intimnější část hudebního odpo-
ledne patřila houslistovi a studen-
tovi židlochovického gymnázia 

Marku Otýpkovi. Přednesl Air 
from Suite No. In D od J. S. Bacha 
za doprovodu již zmíněné Mar-
ty Hanákové a poté sólově 
s niterným výrazem Ave Mariu 
od Charlese F. Gounoda. Závěr 
hudebního odpoledne patřil 
brněnskému hostu, ženskému 
pěveckému komornímu sboru 
Gloria Brunensis. Jeho sbormis-
tryně, již výše uvedená Nata-
lia Chirilenco, představila pro-
gram, jenž byl repertoárovým 
průřezem skladeb od 16. století 
po současnost. Naprosto přesná 
intonace jednotlivých hlasových 
sekcí sboru, citlivé tiché pasáže 
v pianu, mohutné a plné forte, 

to všechno byly přednosti, které 
umocňovaly zážitek z poslechu. 
Nejvýznamnější barokní památ-
kou Židlochovic se tak napří-
klad nesly nádherné tóny Pueri 
Hebraeorum od G. Palestriny. 

Během koncertu jsem si vzpo-
mněl na dvě rčení, která se 
o nás Češích říkala nebo říkají. 
Tím prvním je „Co Čech, to muzi-
kant“, tím druhým, které se rozší-
řilo v 18. století, bylo „Čechy jsou 
konzervatoří Evropy“. To vše účin-
kující svými uměleckými výkony 
potvrdili a jako posluchač jsem 
nadšen, že hudebnost našeho 
města je na tak vysoké úrovni.
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Setkání představitelů žerotín-
ských měst a obcí se uskutečni-
lo v pátek 26. září 2014 v židlo-
chovickém zámku. Mezi města 
historicky spjatá s šlechtickým 
rodem Žerotínů se řadí i Přerov. 
Také jeho zástupci se na konfe-
renci seznámili s hlavním téma-
tem – příběhem žerotínské hrob-
ky, která byla v Židlochovicích 
objevena amatérským historikem 
v roce 1956 a dodnes patří k nej-
zajímavějším příběhům kraje.

„Pro Židlochovice je objev stej-
ně důležitý jako pro Přerov před-
loňský objev základů kostela sva-
tého Marka a bratrské školy, kde 
jsou rovněž patrné stopy Žero-
tínů, neboť je známo, že Karel 
starší ze Žerotína byl mecenášem 
jednoty bratrské,“ řekl na setkání 
přerovský primátor Jiří Lajtoch.

O převratném židlochovic-
kém objevu pojednává i čerstvě 
vydaná brožura Karla Vavříka 

Vzpomínka na rod Žerotínů opět ožila
„Příběh žerotínské hrobky“, která 
vyšla s podporou Olomouckého 
kraje. Ten od roku 2011, společ-
ně s městem Přerovem, realizuje 
projekt Po stopách Žerotínů, kte-
rý má dnes už celorepublikový 
rozměr. V rámci tohoto projek-
tu už byly vydány dvě odborné 
knižní publikace, vznikla putovní 
venkovní výstava, uspořádány 
byly dvě konference a dvě sou-
těže – fotografická a výtvarná.

Převzato z říjnových Přerov-
ských listů

Na pořádání tohoto sekání 
se podílel Židlochovický vlasti-
vědný klub.

Na snímku jsou účastníci konference, kteří si v Židlochovicích prohlédli místo, 
kde byla objevena žerotínská hrobka. Pohřben v ní byl Fridrich ze Žerotína 
a dalších pět členů jeho rodiny. Půdorys hrobky je v asfaltu vyznačen dlažbou.

Zdroj: webové stránky města Přerov

Dne 26. září jsem se jako host 
zúčastnila na židlochovickém 
zámku akce „Židlochovičtí Žero-
tínové“. Bylo to setkání předsta-
vitelů žerotínských měst a obcí, 
které organizovalo město Židlo-
chovice, statutární město Přerov 
a Židlochovický vlastivědný klub. 

Dopoledne plynulo ve velmi 
příjemné atmosféře, nejdříve 
bylo zahájeno oficiálním přivítá-
ním hostů, pokračovalo hudeb-

Setkání představitelů žerotínských měst a obcí na židlochovickém zámku 
ním vystoupením pana Bohumila 
Menšíka a paní Ireny Marečkové, 
pak prezentací Příběh žerotínské 
hrobky, kterou si připravil pan 
Mgr. Karel Vavřík, a nakonec 
si vzal slovo farář evangelické 
církve českobratrské Jiří Gruber. 
Po prohlídce zámku a žerotín-
ské hrobky na Strejcově sbo-
ru se všichni přítomní přemístili 
do sklepní části restaurace Pavir 
a tam už bylo znát, jaké nové 
a zajímavé kontakty byly navá-
zány a jak si všichni, kteří obdivují 
žerotínské dědictví, dobře rozu-
mějí. 

Pro Židlochovice patří léta 
1564 - 1616, kdy byl židlochovic-
ký zámek ve vlastnictví Žerotínů, 
k nejvýznamnějším obdobím 
v dějinách města. Majitelé žid-
lochovického panství Fridrich 
ze Žerotína a Jan Diviš ze Žero-
tína se zařadili mezi nejosvíce-
nější a nejtolerantnější šlechtice 
své doby na Moravě. Zanechali 
po sobě nejen vzkvétající panství, 
ale i myšlenku možné spoluprá-
ce mezi nejrůznějšími skupinami 
bez ohledu na náboženství nebo 
politickou příslušnost. Je dobré, 
že toto poselství Žerotínů spojilo 

Mgr. Danuše Švarzbergerová
i představitele žerotínských měst 
a že se města snaží o kulturní 
dědictví Žerotínů pečovat. 

Téměř každý občan Židlocho-
vic zná okolnosti nálezu žero-
tínské hrobky v roce 1956 a její-
ho nešťastného konce. Věřím, 
že i budovu č. p. 32 na Strejcově 
sboru, která se zachovala ve měs-
tě po českých bratřích, nepotká 
stejný osud a že z ní vznikne další 
pěkné kulturní centrum. Myslím 
si, že i na to mysleli organizátoři 
setkání představitelů žerotín-
ských měst. Je třeba jim za jejich 
úsilí poděkovat.

Dopis vedení města

Vážení přátele z města Židlo-
chovic, 27. září 2014 jsem znovu 
na doporučení svých přátel nav-
štívil burčákové slavnosti v Židlo-
chovicích na pozemku Rober-
tovy vily. Počasíčko nebylo jisté, 
ale pak se krásně vyčasilo. Burčák 
byl vynikající, atmosféra přátel-
ská. Poseděl jsem s přáteli a i s pří-
tomným předsedou ODS p. Fialou, 
pozdravil se se starostou města 
Židlochovic panem Vlastimilem 
Helmou, kterému velice fandím, 
neboť takového starostu si před-

stavuji v každé obci či městě, 
protože tento starosta je člověk 
na pravém místě, vždy přátelský 
a usměvavý. 

Tato akce v Židlochovicích 
se mi velmi líbila, neboť je zde 
perfektní infocentrum s vinotékou, 
vedené paními Moudrou a Betá-
šovou, mnoho dobře fungujících 
spolků a také sportovních činností. 
Může Vám opravdu závidět kde-
kdo v jiných obcích a městech! 
Při takových akcích na všechny 
dýchá úplně jiný vzduch přátelství 
a spokojenosti. 

Mnoho se u Vás v Židlochovi-
cích změnilo k dobrému a lep-
šímu, než jsem to znal dříve. 

Jindřich Bauer
Doslova jste nyní nejen krásné, 
ale i kulturní město, a to nehledě 
ještě na památky a historii Židlo-
chovic. 

Po letech jsem se zde na slav-
nosti setkal také s p. Vildou Ron-
nerem, který zde zajišťoval cate-
ring a staral se taktéž o dobrou 
náladu přes naše žaludky ve for-
mě pikantních masových speci-
alit. Měl perfektní a chutná jídla 
a pití, a jelikož jej znám z dřívějška, 
vždy dělal svému oboru čest. 

Dík patří účinkujícím dětem 
a jejich tanečkům při cimbálo-
vé kapele. Sdílel jsem společně 
s rodiči a dalšími diváky krásné 
vystoupení a atmosféru. Další 

dík patří vinařům s jejich dobrými 
moky. Vše, co se tam odehráva-
lo, bylo v krásné přátelské atmo-
sféře a za nádherného slunného 
odpoledne.

Proto ze srdce přeji všem obča-
nům a vedení radnice města 
Židlochovice v jejich dalším koná-
ní a rozvoji města hodně štěstí 
a úspěchů v jejich činnosti. Toto je 
jedna z Vašich vizitek města Žid-
lochovice. A jak říkal starý Repa 
v Tisícročnej včele VYDRŽAŤ !

S pozdravem a úctou váš sym-
patizant Jindřich Bauer
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
CARLYLE – Prostopášník
HEINDENREICH – Stará láska
BROWN - Exkluzivně
Historické romány
BAUER – Arcibiskupův noční 
host
VONDRUŠKA – Husitská epopej I.
POOLE – Zrada Borgiů
Romány českých autorů
DUŠKOVÁ – Kavky nad městem
BESSEROVÁ – Maturitní srazy 
radši ne!
MAHLEROVÁ-ŠUSTKOVÁ – Ris-
kantní plavba
Detektivní romány
STELLA BLÓMKVIST – Nevinnost
ROZKOVEC – Na vlastní pěst
ČECHURA – Nikdo nemá alibi
Fantasy romány
CRONIN – Dvanáctka
Pravdivé příběhy
ABUELAISH – Nebudu nenávi-
dět
MTAWA – Zloději hvězd
Válečné romány
HERNÁNDEZ – Podivuhodné pří-
běhy druhé světové války
Literatura faktu 
WINTERBERG - Malé ruce ve vel-
ké válce
APITZ - Nahý mezi vlky
Životopisy
MLÁDKOVÁ – Meda Mládková 
- můj úžasný život,
Naučná literatura
Vaříme s Láďou Hruškou
PŠENKO – Vyznejte se v para-
grafech bydlení
CLARK - Náměsíčníci - Jak Evro-
pa v roce 1914 dospěla k vál-
ce

KNIHY PRO DĚTI
Říkadla
SCHULZOVÁ – Nauč mě říkadla
Pohádkové příběhy
DRIJVEROVÁ - Příšerné zlobilky
LÄCKBERG – Super-Charlie
LACHOUTOVÁ-RIČLOVÁ - Kou-
zelná stodola
Pohádky
Recyklované pohádky
PROVAZNÍKOVÁ – Listopadová 
pohádka
ZACHARNÍK - …a zase ty prin-
cezny
BEŠŤÁKOVÁ - Písničkové pohád-
ky
Fantasy romány
BREZINA – Kočičí holka
MURPHY - Čarodějnice školou 
povinné 7. díl
KATE - Slza
Dívčí romány
MLYNOWSKI – Pařby a lektváry
PILOUŠKOVÁ - Hvězdy s nadějí
Naučná literatura
SZÖKE – Super stroje
SMOLÍKOVÁ – Jak se staví měs-
to
MCCANN - Gumičkování

Eva Procházková
knihovnice

Milí dárci a příznivci hospice, 
Dům léčby bolesti s hospicem 

sv. Josefa v Rajhradě Vám děkuje 
za podporu benefiční akce Koláč 
pro hospic, která se uskutečni-
la již potřinácté dne 8. října 2014 
u příležitosti Světového dne hos-
picové a paliativní péče. Dob-
rovolným příspěvkem jste v Židlo-
chovicích podpořili naše zařízení 
částkou 22 634 Kč. 

Zaměstnanci hospice a dob-
rovolníci prezentovali hospic 
sv. Josefa na stáncích v centru 
Brna, v Rajhradě, Židlochovicích, 
Ivančicích, Vedrovicích, Jezeřa-
nech-Maršovicích a nově také 
ve Šlapanicích. Dobrovolným pří-
spěvkem, za který byl odměnou 
a poděkováním sladký koláč, 
dárci přispěli celkovou rekordní 
částkou 194 961 Kč, která bude 
použita na nákup léků pro těžce 
a nevyléčitelně nemocné paci-
enty hospice sv. Josefa, které ne-
jsou hrazeny z veřejného zdravot-
ního pojištění. 

„Hospic sv. Josefa v Rajhradě 
poskytuje již 15 let humánní a sou-
citnou péči lidem v posledních 
fázích života tak, aby mohli žít 
plnohodnotně a důstojně, jak je 
to jen možné.  Hospicová péče 
se zaměřuje hlavně na řešení 
symptomů nevyléčitelné nemoci, 
nikoli na příčinu samotné nemoci. 
Tuto péči poskytuje tým lékařů, 
sester, ošetřovatelek, ale také psy-
chologa, sociálních pracovníků 
a duchovního. Děkujeme všem, 
kteří nám koláče pro sbírkovou 
akci „Koláč pro hospic“ věnova-
li, ale hlavně těm, kteří zakoupe-
ním koláče podpořili hospicovou 
péči nejen v hospici sv. Josefa v 

Poděkování - Koláč pro hospic 2014

Ing. Hana Bělehradová
asistentka Úseku práce s veřejností 
Oblastní charity Rajhrad

Rajhradě, ale i ve všech ostatních 
v České republice, které tuto péči 
poskytují a zasazují se o její roz-
voj, “ říká Mgr. Jiřina Večeřová, 
ředitelka hospice sv. Josefa. 

Velké poděkování za trvalou 
podporu této akce patří pekár-
nám Delta a.s., Penam a.s., Glo-
bus k.s., Karlově pekárně s.r.o. 
v Židlochovicích, a nově Střední 
škole potravinářské, obchodu 
a služeb na Charbulově ulici 
v Brně, které zdarma napekly 
výborné koláče různých náplní 
a umožnily tak, abychom tuto 
benefiční akci mohli uskutečnit.

Dále nás podpořila firma MLC 
s.r.o., DARE Eurookna, Agentu-
ra Kunovsky s.r.o, která zdarma 
pronajala velkoprostorový stan, 
Dopravní podnik města Brna 
s.r.o. zajistil propagaci v prostřed-
cích MHD, Agentura VÁP a firma 
Smero s.r.o. podpořily tisk letáků 
a propagačních materiálů, Střed-
ní odborná škola zahradnická 
v Rajhradě poskytla květinovou 
výzdobu, která oživila prezentační 
stánky. Mediálními partnery akce 
byly rádio Proglas, Český rozhlas 

Brno, Deník, BTV a regionální zpra-
vodaje.

Akci bychom jen těžko zvládli 
bez pomoci a velkého odhod-
lání a obětavosti dobrovolníků, 
a to nejen těch hospicových, ale 
tentokrát i z farnosti Šlapanice, 
Ivančice, Oslavany a studentů 
gymnázia v Židlochovicích, za což 
jim patří velký dík.

Za podporu a spolupráci děku-
jeme také vedení města Židlo-
chovice.

V letošním roce nás potěšil vel-
ký zájem a rostoucí povědomí 
Vás, dárců, kteří jste si našli cestu 
k nám i přes volební stánky. Pořá-
dáním benefiční akce Koláč pro 
hospic získáváme pro svoji práci 
a pacienty v naší péči užitečnou 
a mnohdy pozitivní zpětnou vaz-
bu, neboť naší snahou je nevylé-
čitelně nemocným i jejich blízkým 
ukázat naději v posledních měsí-
cích života, pomoci jim nalézt 
jeho smysl a zajistit, aby hospico-
vá péče byla dostupná opravdu 
všem, kdo ji potřebují.

Děkujeme Vám, že nás na této 
cestě doprovázíte.

V týdnu od 6. do 12. října 
2014 se v Židlochovicích, stejně 
jako v desítkách dalších měst 
v ČR, uskutečnil další ročník sbír-

Postavme školu v Africe

Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen

ky Postavme školu v Africe na 
podporu vzdělávání v Etiopii. 
Místní skauti chodili s kasičkami 
v ulicích, příspěvky byly vybírá-
ny na základní škole i gymná-
ziu, v rámci sbírky se uskutečnilo 
i promítání dokumentárního fil-
mu a vydařené nedělní Africké 
odpoledne s disciplínami pro 

děti. Společnými silami se nám 
letos podařilo vybrat 12.053,- Kč. 
Velké poděkování patří všem, 
kteří na sbírku přispěli a podíleli 
se na jejím průběhu. V Židlocho-
vicích pořádáme sbírku již devá-
tým rokem a celkem jsme tak 
vybrali už 108.724,- Kč. Děkuje-
me!
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Když jsem loňského roku 
navštívil výstavu hustopečské-
ho malířského spolku Alfons, 
byl výtvarník Ladislav Růžič-
ka zastoupen pouze jediným 
obrazem. Symbolika mladé 
krasavice, představující Pro-
vence, zřejmě návštěvníkům 
výstavy mnoho neříkala – málo-
kdo asi na obraze poznal Cap 
Camarat, Port Grimaud či Saint 
Tropez. Mám za to, že vše je 
provedeno mistrovsky a origi-
nálně. Malíř nikoho nekopíruje, 
jen sděluje svoje prožité dojmy 
do zkratkovité vzpomínky.

Na nedávné hustopečské 
výstavě, která se konala v září 

a která byla věnována pouze 
obrazům autora, dal tentokrát 
Ladislav Růžička průchod své 
fantazii a zvolil hravější témata. 
Dokázal je vměstnat na plátna 
plná barevnosti i hravosti. Vyzý-
vá jimi návštěvníka k přemýšle-
ní. Podobné představy máme 
často i my, avšak neumíme je 
umělecky vyjádřit. 

A najednou na výstavě obje-
víme portrét jeho maminky, kte-
rou téměř denně potkáváme 
v Židlochovicích. Její malířsky 
ztvárněná věrná podoba nám 
napovídá, že Ladislav Růžička 
vyrostl v kumštýře. 

Nezbývá než popřát Ladi-
slavovi hodně uměleckých 
nápadů a těšit se, že výstavené 
obrazy uvidíme i u nás.

Láska, barvy, fantazie – Ladislav Růžička vystavoval v Hustopečích

Mgr. Karel Vavřík

Ladislav Růžička | autor: Jana Rozková Obrazy Ladislava Růžičky | autor: Jana Rozková

Vždy po hodech se v židlocho-
vických médiích objeví zhod-
nocení tohoto velkého svátku 
našeho města. Hodnotí hlavní 
představitel organizátora, staros-
ta Sokola nebo někdo z jednate-
lů či  bratrů pověřených.

V článku se hodnotí návštěv-
nost, děkuje se stárkům a spon-
zorům, chválí se kapely, organi-
zátor si posteskne na prohibici 
a v neposlední řadě také, a to 
nejčastěji, se probírá přízeň 
či nepřízeň počasí. Židlocho-
vické  hody se vážou na svátek 
Povýšení svatého Kříže a v polo-
vině měsíce září, kam termín při-
padá, můžeme očekávat různé 
formy počasí. Mile nás překvapí 

Židlochovické hody

Milena Moudrá 
Městské kulturní středisko

vyšší teploty, zvyklí jsme na chlad 
a přijmeme, i když jen neradi, 
dešťové přeháňky. Čemu však 
museli organizátoři čelit letos, 
je  pravdu nezáviděníhodné…

Letošní hody zcela jistě sil-
ně poznamenal téměř vytrvalý 
déšť, to nepochybně. V tom-
to duchu  také jejich průběh 
popsal v říjnovém čísle Zpra-
vodaje Olda Kahoun, starosta 
Sokola, a popsal je tak, jak to 
společenská pravidla pořádají-
cího dovolují.

Já, jako řadový návštěvník 
a přihlížející, bych ráda vyjádři-
la loajalitu všem těm, kteří nesli 
na bedrech tíhu rozhodnutí, zda 
hodové dění přemístit do sálu 
Masarykova domu, či spoléhat 
doslova na zázrak, že téměř 
shodné předpovědi různých 
webových meteostanic pře-
ce jen budou mít nějaké trhliny 

a Židlochovice zůstanou vydat-
ných srážek ušetřeny. Pořadatel 
rozhodl o zachování hodových 
veselic na náměstí, kam také 
patří, a rozhodl dle svého nejlep-
šího uvážení.

Přestože večerní taneční zába-
vy byly doprovázeny dešťovými 
kapkami, přestože do poslední 
chvíle nebylo jasné, zda dojde 
k obvyklému pátečnímu stavě-
ní máje a povolení hodů, i pře-
sto, že se pro déšť posouvalo 
přivítání starostou před radnicí, 
a že v důsledku toho všeho byla 
nižší návštěvnost, to nijak neovliv-
nilo můj dojem z hodů. Ten byl 
výborný a žádný déšť, časové 
posuny ani nepřítomnost krojo-
vané dechovky tomuto vjemu 
nemohly ubrat. Naopak! Pohled 
na tančící páry, které se k sobě 
tiskly pod miniaturním deštníkem 
a přátelská nálada setkání pod 

skromnými plochami přístřeší mi 
dávaly pocit, že lidé mají k sobě 
blíž, a hlavně chtějí mít k sobě 
blíž.

Velice pěkně na mě zapůsobi-
la i „nová parta“ stárků, během 
nedělního hodování mě potěši-
la jednotná úprava vlasů jejich 
dívčí poloviny a velmi intenzivně 
jsem vnímala i krásnou květino-
vou výzdobu při mši v kostele, 
stejně tak jako slova pana faráře 
o svátku Povýšení a jistotu v hla-
se hlavního páru při čtení úryvku 
z bible. Udivila mě také přesnost 
pokynů a rychlost pohybů při sta-
vění máje, i přes mokré povrchy. 
To všechno jsou snad malicher-
nosti, ale právě ony vytvářejí cel-
kový dojem a já bych tímto člán-
kem chtěla říct všem, kteří pro nás 
hody vytvářejí, že ani jejich snaha 
a ani žádné zdánlivé drobnosti 
nezůstávají bez povšimnutí.

Z_11_2014.indd   7 29.10.2014   9:10:00



8 Historické okénko MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Ani se nechce věřit tomu, 
že uplynulo už čtvrtstoletí od lis-
topadových dnů 1989. Zhroutil 
se tehdy systém, který preferoval 
vládu komunistické strany, popí-
ral lidská práva a jehož předsta-
vitelé rozhodovali nejen o tom, 
co se bude pěstovat na polích, 
co se má či nemá vyrábět, kdo 
z žáků půjde na studia a kteří nao-
pak půjdou na učební obor, ale 
dokonce určovali na jaký obor. 

Jeden skutečný příběh 
mi dodnes leží v hlavě jako obrov-
ská křivda spáchaná na výborné 
žákyni. Jmenovala se Hana S., 
bydlela v Židlochovicích, její rodi-
če ji řádně vychovávali a byli jí 
zajisté příkladem. Měli jen jedinou 
„vadu“ – byli nábožensky založeni 
a pravidelně chodili do kostela. 
Když Hanka v pololetí končila se 
samými jedničkami devátou třídu, 
rozhodli místní komunističtí funk-
cionáři, že ji rozhodně nemohou 
doporučit na další středoškolská 
studia. Ano, taková rozhodnutí si 
osobovali místní papaláši začle-
nění v různých rozhodujících komi-
sích. Pro rodiče to bylo zajisté veli-
ké zklamání. Hanka byla jedinou 
dcerou, další dítě už její rodiče 
nemohli mít. 

Přesto se našel dobrý člověk, 
který se nebál a vzdor neodvo-
latelnému úřednímu rozhodnutí 
nalezl v tichosti řešení. Jsem rád, 
že to byl kolega Karel Nekuda. Byl 

členem Okresního výboru Červe-
ného kříže, znal se s MUDr. Richte-
rem, který vyučoval na zdravotní 
škole v Brně, a našli pro Hanku 
schůdnou cestu studia na jedné 
ze zdravotních škol v Brně. Han-
ka zdárně tuto školu ukončila, 
odstěhovala se k tetě do Čech, 
a pokud vím, působí dnes jako 
učitelka někde na zdravotní ško-
le. Docela rád bych se s ní někdy 
setkal. 

Podobných případů bylo hod-

25 roků od sametové revoluce

Mgr. Karel Vavřík
ně, každoročně se opakovaly. Při-
nášely zklamání žákům i jejich rodi-
čům. Nikdo odpovědný za tyto 
křivdy se nikdy neomluvil a ti, kteří 
se na rozhodnutích podíleli, dál 
zůstali věrni svým politickým názo-
rům. 

Vzpomínám si také na různé 
nedůstojné akce, ke kterým byli 
učitelé nadřízenými orgány vede-
ni. Jednou ještě na začátku roku 
byl třídním učitelům předložen 
seznam žáků přihlášených do ná-

boženství (přihlášky se odevzdá-
valy řediteli školy) s tím, aby zašli 
do jednotlivých rodin a naléhali 
na rodiče, aby přihlášku stáh-
li. Jindy zase měli třídní učitelé 
vycházejících žáků přesvědčovat 
rodiče, aby se jejich syn přihlásil 
na vojenskou školu. 

To všechno a ještě mnoho jiného 
mě a další stejně smýšlející obča-
ny přivedlo k založení Občanské-
ho fóra i v Židlochovicích. 

Rok 2014 byl rokem bohatým 
na tzv. půlkulatá a kulatá výročí 
z různých oblastí života města, 
která v ruchu současnosti ušla 
naší pozornosti. Třebaže časově 
vzdálena, jsou neoddělitelnou 
součástí historie našeho města.

Letmý pohled do historie
Již 665 let existuje obšírná zprá-

va o Židlochovicích, které byly 
v držení Archleba a Bohuše ze 
Ždánic. O 30 let později patřilo 
městečko markrabímu Joštovi, 
jehož horenské právo bylo vydá-
no před 635 lety a bylo důležitým 
prvkem v životě obyvatel měs-
tečka i jeho okolí. O dalších 
75 let později Hynek z Valdštejna 
obdařil městečko dalším privile-

giem - šenkovním řádem, vyda-
ným tedy před 560 roky.

555 let uplynulo od doby, 
co Židlochovice navštívil císař 
Bedřich III. po svém setkání 
s českým králem Jiřím z Podě-
brad v Brně.

Již 455 let má v hrubých rysech 
svoji podobu naše radnice, když 
za vlády Vratislava z Pernštej-
na byla rozšířena o podloubí 
a nástavbu nad ním. Díky tomu 
má dnes svoji kancelář starosta 
města a občané obřadní síň.

415 let nás dělí od smrti Jiřího 
Strejce, významného kazatele 
a představitele jednoty bratrské, 
který působil v Židlochovicích 
9 let.

Vzhled městečka změnila 
stavba kostela před 290 lety 
i přestavba zámku před 285 lety, 
které uskutečnil hrabě Sintzen-
dorf.

Kdy to bylo?

Eduard Vyhlídal I občanská vybavenost města 
má události hodné připomenutí.

Péče o zdraví obyvatel města 
a okolí na odborné úrovni má svůj 
počátek v otevření první lékárny 
před l45 lety. Prvním lékárníkem 
byl PhMr. Karel Bodig ze Svitav. 
Lékařskou praxi ve městě zahájil 
o 20 let později, tedy před 125 
lety, MUDr. Maxmilián Sabl, jehož 
brzy vystřídal MUDr. Adolf Nosek 
z Vídně. Dopravit nemocného 
do nemocnice v Brně byl však 
značný problém, který byl uspo-
kojivě vyřešen před 95 lety, kdy 
čeští dobrovolní hasiči začali pro-
vozovat dopravní záchrannou 
službu sanitním autem. Nejezdili 
však po dnešní silnici, vedoucí 
do Vojkovic, neboť ta byla uve-
dena do provozu teprve před 50 
lety.

Před l75 lety byla dostavě-

na železniční trať Vídeň-Brno, 
vedoucí přes Hrušovany. Na ni 
navazovala po dlouhá dese-
tiletí naše lokálka. S rozvojem 
autobusové dopravy byla před 
35 lety na této trati zrušena osob-
ní doprava. Za to se do města 
dostal vítaný host - zemní plyn. 
Před 30 lety začala plynofikace 
města a plynové láhve spolu se 
starostmi o tuhá paliva opustily 
naše domácnosti. Ubylo dýma-
jících komínů a ovzduší města se 
značně zlepšilo.

Hrst výročí ze školství a kultury
I naše školství může vzpome-

nout několika svých neokázalých 
výročí. Již 240 let trvá povinná 
školní docházka zavedená pro 
celou říši císařovnou Marií Terezií. 
Předškolní výchova českých dětí 
v Židlochovicích byla umožně-
na před 120 lety zřízením české 

Archivní snímek | zdroj: archiv města
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Jubilanti Židlochovic

Již od roku 2008 navštěvuji 
jako starosta města s členkami 
Sboru pro občanské záležitosti 
naše nejstarší seniory s přáním 
k jejich životnímu jubileu. Péče 
o malé děti je samozřejmostí, 
ale ani na naše nejstarší bychom 
neměli zapomínat. Jejich aktivity 
a práce pro město bývají často 
po desítkách let zapomenuty. 
Jistě si zaslouží, aby starosta měs-
ta v příštím volebním období tuto 
tradici zachoval.

23. 6. 2014 oslavila 94 let paní 

Štěpánka Lišková. Navštívili jsme 
ji s paní Evou Bílkovou. Paní Liš-
ková nás vždy udivuje svým 
životním optimismem a přesnou 
pamětí.

12. 7. 2014 jsme s paní Libuší 
Kvasničkovou přišli poblahopřát 
ke kulatým, 85. narozeninám 
paní Antonii Knötigové. Paní 
Knötigová nám popovídala 
o době, kdy pracovala u svého 
otce v opravně pneumatik, kdy 
byl v Židlochovicích aktivní rece-
sistický spolek Mesmeři.

Koncem srpna se dožili 93 let 
manželé Vlasta a Miloslav Juráko-
vi. V současné době žijí na okraji 
Prahy. Blahopřání k narozeninám 

Vlastimil Helma
jsme jim zaslali písemně, spolu 
s přáním pevného zdraví, štěs-
tí a spokojenosti. Pan Miloslav 
Jurák mi následně za přání tele-
fonicky poděkoval a požádal 
mě, abych pozdravoval v jejich 
milých Židlochovicích.

7. 9. 2014 oslavila nejstarší 
občanka Židlochovic paní Věra 
Svobodová úctyhodných 97 let. 
K tomuto významného jubileu 
jsme jí poblahopřáli s paní Kvas-
ničkovou. Paní Svobodová vzpo-
mínala na zážitky ze své učitelské 
dráhy. Pobaveně nám povídala 
o tom, jak měla jako učitelka 
dějepisu v různých obdobích 
a režimech odlišně interpretovat 

dějiny, vždy ve prospěch stávají-
cího vedení státu.

Paní Zdeňce Janákové, která 
12. 9. 2014 oslavila 91 let, jsme 
předali kytici a malý dárek spolu 
s paní Evou Bílkovou. Povykládali 
jsme si o podobě dřívějších Židlo-
chovic a jejich občanech.

14. 9. 2014 se dožila 85. výročí 
paní Ludmila Kašparová. Pobla-
hopřáli jsme jí spolu s p. Štyg-
licovou. Zavzpomínali jsme 
na mnohé aktivity jejího manžela 
Jindřicha Kašpara ve prospěch 
města.

K blahopřání se připojuje 
i redakce zpravodaje.

opatrovny pro předškolní děti. 
A teprve před 35 lety byla uve-
dena do provozu druhá mateř-
ská škola na Žižkově. Po vzniku 
samostatné ČSR byla před 95 
lety zřízena měšťanská škola, 
která se během času přeměnila 
ve dvě základní školy, sloučené 
před 20 lety v jednu, aby v uvol-
něné budově mohlo vzniknout 
gymnázium.

Židlochovice mají své místo 

i v počátcích balonového létá-
ní. Český přírodovědec Tadeáš 
Hanka vypustil v zámeckém par-
ku před 230 lety papírový balon 
naplněný teplým vzduchem,  
zatím bez posádky.

S koncem první světové vál-
ky byl ve městě posílen kulturní 
život otevřením prvního biografu 
s názvem Bio invalid, provozova-
ného spolkem válečných inva-
lidů. Od této události uplynulo 

letos 95 let a film v soutěži s tele-
vizí má ve městě své stálé divá-
ky, i když se již nepromítá v sále 
sokolovny, který byl poprvé uve-
den do provozu před 65 roky.

Město a svět
Před 165 lety byl v Rakousku 

vydán Prozatímní obecní zákon, 
podle něhož byly zavedeny tři 
stupně řízení správy státu. Uspo-
řádání na obce, okresy a kraje 

platí dodnes. Na tomto zákla-
dě se Židlochovice staly při 
územně správní reformě před 
65 lety okresním městem. Funk-
ci tzv. malého okresu po další 
reformě vykonávají Židlochovi-
ce již 20 let.

Ba, čas letí, čas chvátá a las-
kavý čtenář si jistě ve chvilce 
oddechu vypočítá k tomuto 
připomenutí patřičné letopočty. 
Kdy to vlastně všechno bylo…

Nový obor – dentální hygiena

Nicole Krinková

Dentální hygiena je v dnešní 
době neodmyslitelná součást 
péče o zdravé zuby. Když Vás 
trápí paradentóza (parodontiti-
da), viklající se zuby, zubní kazy, 
krvácení dásní (gingivitida), 
tmavší zbarvení zubů způsobe-
né pitím kávy, čaje či kouřením 
nebo zápach z úst, je dobré se 
s tímto poměrně novým oborem 
stomatologie blíže seznámit. 

Úkony ústní hygieny však 
nepředstavují pouze napravo-
vání už napáchaných škod. Pra-
videlné návštěvy mohou všem 
škodlivým vlivům předcházet. 
Profesionální ošetření v oblasti 
dentální hygieny totiž zahrnu-
je preventivní péči, poraden-
ství týkající se správného čištění 
chrupu, ale i často vyhledávané 
možnosti bělení či leštění zubů. 

Preventivní program ústní hygi-
eny je nejúčinnějším, ale zároveň 
také nejlevnějším způsobem, 
jak správně pečovat o své zuby. 
Zubní prevence u odborníka 

zajistí, že pravděpodobně nikdy 
nebudete muset využít svých 
finančních prostředků na náhra-
du ztracených zubů.  Místo toho 
prožijete budoucnost s vlastními 
zuby, bez obav ze zubní protézy 
či nezdravého zápachu z úst. 

Znalost techniky a používání 
vhodných pomůcek pro vaše 
zuby při každodenním čištění je 
nezbytná. I zdánlivě čisté zuby 
potřebují alespoň jednou za čas 
profesionálně ošetřit. V ústech 
každého z nás se vyskytuje přes 
padesát miliard bakterií. Jednou 
skupinou z nich jsou streptoko-

ci, kteří se na povrchu zubů živí 
usazeným cukrem. Svou činnos-
tí produkují organické kyseliny, 
které rozpouštějí zubní sklovinu 
a podílejí se na vzniku kazů. 

Zubní kaz však není jediným 
strašákem napohled zdravých 
zubů. Po čase může chrup vyka-
zovat známky zubního kamene, 
který vzniká mineralizací zubní-
ho povlaku v ústech. Postup-
ně zapříčiňuje krvácení dásní 
a poté i následnou parodonti-
tidu. Při nedostatečné dentální 
hygieně může toto onemocnění 
postihnout každého z nás. 

65 000 q suroviny, 1 903 q mela-
sy, 228 276 q čerstvých řízků a 22 
827 q kalů. Průměrná cukerna-
tost řepy byla 17 %. Cukrovar měl 
46 stálých zaměstnanců. 

Čtyřka v dějinách Židlochovic – 10. část

Mgr. Karel Vavřík
1994
Proběhly druhé komunální 

volby. ODS získala 46,4 % hlasů. 
Rada města měla pro nastávající 
období 5 členů, zastupitelstvo 
patnáct členů. Starostou města 

byl opět zvolen Ing. Libor 
Šrámek.

Z Kroniky Ozvěny věků a dní 
připravil –kv-.

1944
Provoz cukrovaru zpracoval 

380 481 q řepy. Vyrobeno bylo 
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V polovině měsíce července 
2014 byly zahájeny práce na sta-
vební akci „Oprava krovu a střeš-
ního pláště zámku Židlochovi-
ce“. Práce spočívají ve výměně 
vadných trámů, výměně klem-
pířských prvků a položení nové 
střešní krytiny typu bobrovka. 

Práci zajišťuje na základě pro-
jektové dokumentace schvá-
lené Národním památkovým 
úřadem Brno firma TESLICE CZ 
Vsetín, která uspěla ve výběro-
vém řízení s nejnižší nabídnutou 
cenou 16.800.000,- Kč. 

Oprava střechy je rozvržena do 
dvou let. V letošním roce budou 
provedeny práce na nižších 
objektech zámku. V roce 2015 
bude akce dokončena opravou 
střechy na hlavní zámecké budo-
vě. Zámecká budova je nyní 
částečně obestavěna lešením. 
Běžný provoz a využití zámecké 
budovy je poněkud omezen. 
Letos v září tak z důvodů oprav 
bohužel nemohly být pořádány 
již tradiční Zámecké slavnosti. 

LČR, s. p., Lesní závod Židlo-
chovice se tak starají o zacho-
vání významné kulturní památky, 
jakou zámek Židlochovice určitě 
představuje. 

Převzato z eČasopisu Lesu 
zdar.

Oprava střechy zámku v Židlochovicích

Ing. Jan Dovrtěl a Čestmír Pokorný 
Lesní závod Židlochovice

Střecha zámku | zdroj: eČasopis Lesu zdar

V letošním roce si připomínáme 
100 let od vypuknutí I. světové 
války, která zasáhla téměř celý 
svět, připravila o život rekord-
ní počet lidí a navždy přepsala 
mapu Evropy. 

K datu oficiálního ukončení 
války a k úctě památky všech, 

kteří jakýmkoliv způsobem byli 
tímto tragickým konfliktem 
dotčeni, připravilo Městské kul-
turní středisko besedu s knihou 
Tak nám zabili Ferdinanda auto-
rů Pavla Trojana a Martina Ježka, 
spojenou s prodejem knih. Jste 
srdečně zváni ve čtvrtek 13. listo-
padu od 18.00 do sklepení pod 
radnicí.

Spoluautor knihy, specia-
lista na Balkán Martin Ježek 
(nar. 1978), terénní reportér 

I. světová válka po 100 letech

zahraniční redakce a bývalý 
zpravodaj ČRo na Balkánském 
poloostrově, nám osobně před-
staví knihu věnovanou  průbě-
hu atentátu na následníka trů-
nu Františka Ferdinanda d‘Este 
a české stopy nezáměrně mířící 
k činu, který odstartoval světo-
vý válečný konflikt gigantických 
rozměrů, od jehož uplynutí si letos 
připomínáme 100 let…

Beseda, bohatě doplněná 
projekcí fotografií, nám přiblíží 

také  české stopy v Sarajevu 
i celé Bosně a zdejší českou pří-
tomnost v pivovarnictví, železnič-
ní dopravě, architektuře i v bez-
pečnostních složkách. 

K datu oficiálního ukončení 
I. světové války a k úctě památ-
ky všech, které jakýmkoliv způso-
bem tato válka poznamenala, 
připravilo Městské kulturní středis-
ko besedu spojenou s prodejem 
knih.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Ne, nemusíte být rozhořčeni 
a přemítat kvůli titulku nad dal-
ším rušením služeb, jedná se totiž 
o doplňkovou „službu“, která je 
v Židlochovicích a jejich okolí 
zavedena od srpna letošního 
roku. Díky přístupu města Židlo-
chovice a pochopení dané pro-
blematiky byla jednotka HZS JMK 
ÚO Brno-venkov, PS Židlochovice 

vybavena AED (automatizovaný 
externí defibrilátor) a byla zařa-
zena do systému ZZS JMK jako 
First responder AED. V případě, 
že ZZS JMK příjme tísňovou výzvu 
o srdeční zástavě či bezvědomí, 
je k místu události vyslána přísluš-
ná osádka ZZS JMK a současně 
naše jednotka s AED, která má 
kratší dojezd k pacientovi, což je 
rozhodující, a která dokáže pro-
vést základní ošetření pacienta 
s cílem zajistit jeho základní život-
ní funkce či provést neodklad-
nou resuscitaci. Odpovědí na to, 
zda je systém správně nastaven 

Zavoláte záchrannou službu, přijedou hasiči

npor. Ing. Petr Svoboda
velitel stanice HZS JMK ÚO 
Brno-venkov, PS Židlochovice

a zda má smysl, je první zachrá-
něný občan města Židlochovi-
ce, kterého jednotka HZS JMK 
ÚO Brno-venkov, PS Židlochovice 
dne 25. 10. 2014 brzy ráno úspěš-
ně resuscitovala za pomoci AED 
a po několika minutách násled-
ně předala do péče osádky 
ZZS JMK. 

AED zakoupené Městem 
Židlochovice v hodnotě cca 
65 tisíc Kč bylo předáno jako 
dar HZS JMK, čímž se zvýšily šan-
ce na včasnou pomoc a přeži-
tí občanů Židlochovic a jeho 
blízkého okolí. Jednotka HZS 

Židlochovice v současné době 
již absolvovala 6 výjezdů s AED 
k poskytnutí předlékařské pomo-
ci pacientovi. Do budoucna 
budeme usilovat o to, aby byla 
jednotka využívána k poskytnutí 
předlékařské pomoci i při dal-
ších život ohrožujících stavech, 
např. masivní zevní krvácení 
apod. Ze strany HZS se rozhod-
ně nejedná o suplování ZZS, 
ale o doplňkovou službu, neboť 
oběma složkám jde o to jediné 
– záchranu osob. 

Poděkování redakční radě

zpravodaje. Proto v tomto čísle 
zpravodaje považuji za vhodné 
poděkovat členům redakční 
rady, kteří v uplynulém voleb-
ním období pro vás židlocho-
vický zpravodaj připravovali. 
Jsou to: redaktor Mgr. Karel 
Vavřík, Mgr. Ivana Kejřová (dříve 

Vlastimil Helma
Mgr. Miroslav Cvrk), Mgr. Tomáš 
Šenkyřík, Mgr. Martina Bartáko-
vá, Eduard Vyhlídal, Jan Šotnar, 
Bc. Martina Golová a Vlastimil 
Helma.

Věřím, že židlochovický zpra-
vodaj bude zpracováván 
ve stejné kvalitě jako doposud 

a doporučuji aby nová redakční 
rada zvážila barevné provedení 
zpravodaje. Město už na zpra-
vodaj s barevnými fotografiemi 
v současné době má.S novým volebním obdobím 

jmenuje Rada města svoje komi-
se. Předpokládá se, že bude 
jmenována nová redakční rada 
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Brno má jednu úžasnou výhodu 
– má v dosahu městské dopravy 
krásnou přírodu. Mezi Slatinou 
a Líšní na rozhraní černovické 
a tuřanské terasy se nachází 
skalní útvar Stránská skála. Do její 
bezprostřední blízkosti vás dopra-
ví linka MHD 31 nebo 33, nebo 
také můžete jen na konečnou 
tramvaje číslo 10. Stránská skála 
byla v r. 1978 vyhlášena národní 
přírodní památkou a další nové 
vyhlášení bylo provedeno v čer-
venci 2013.

A co je na Stránské skále tak 
neobyčejného? V geologickém 
vývoji Stránské skály se prolíná 
historie dvou velkých středoev-
ropských geologických jednotek 
– Českého masivu a Západních 
Karpat. Starší jednotka, Český 
masiv, byla vyvrásněna kadom-
ským vrásněním (přelom pre-
kambria a prvohor); k této eta-
pě patří žula, na kterou většinou 
nasedají devonské slepence, 

Tip na výlet: Stránská skála

Mgr. Karel Vavřík vápence a břidlice. Na Stránské 
skále vystupuje přes 50 m mocný 
sled vápenců starých cca 156 
miliónů let. 

Nyní jistě pochopíte, proč je 
tato lokalita tak vzácná a navíc 
se stává častým cílem studentů 
geologie či paleontologie, kte-
ří tu na malém prostoru mohou 
poznat řadu geologických zají-
mavostí. Na své si přijdou i bota-
nikové, kteří tu v období vegeta-
ce naleznou i vzácné botanické 
rarity. 

Zájemcům doporučuji návště-
vu geologicko-paleontologické-
ho oddělení Moravského zem-
ského muzea, kde je vystaveno 
velké množství zkamenělin, které 
zde byly objeveny. 

Stránská skála vyfotografovaná z Líšně| zdroj: Wikipedie

Stránská skála posloužila také 
pravěkému člověku. Bylo zde 
nalezeno 29 jeskyní, které byly 
jeho domovem.

Od středověku sloužily zdejší 
vápence jako stavební kámen, 
použitý například pro kašnu Par-
nas na Zelném trhu nebo Zdera-
dův sloup v Křenové ulici. Severní 
a severozápadní svah Stránské 
skály byl v důsledku toho zničen 
velkými kamenolomy.

Útvar byl také narušen umě-
lým hloubením štol pro účely blíz-
ké německé továrny Flugmoto-
renwerke Ostmark, která ovšem 
přestavby nestihla dokončit, 
když byla zničena 25. srpna 1944 
náletem amerických letadel. 

Němci i po náletu ve skalním 

masivu nadále budovali kryty, 
padla domněnka, že v podzem-
ní továrně se vyrábějí rakety V-2. 
Po válce se v ražení štol nepo-
kračovalo, v padesátých letech 
obsadila část podzemních pro-
stor československá armáda, 
která zde začala budovat proti-
atomový kryt. Ten před dokon-
čením převzal závod ZKL, který 
stavbu dokončil a vybavil ji jako 
velitelské stanoviště civilní obra-
ny, které dnes leží připraveno za 
kovanými železnými dveřmi. 

(Podrobnosti čtenář nalezne 
na stránkách internetové Wi-
kipedie, odkud byly čerpány i 
tyto informace včetně uvedené 
fotografie.) 
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Snímek ze zářijové výstavy židlochovického rodáka Jovana 
Dezorta nám zaslal František Zoubek. Výstava se konala v zářijových 
a říjnových dnech v Křížové chodbě Staroměstské radnice v Praze. 

Oznámení rodičům
Lenka Tesařová, matrikářka

Oznamujeme rodičům dětí narozených v měsíci květen – srpen 2014, kteří by se rádi se svými dětmi zúčastnili 
slavnostního přivítání nových občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 13. 11. 2014 v 
kanceláři matriky, Nádražní 750, nebo e-mail: tesarova@zidlochovice.cz.

Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta města Židlochovice.

Ordinace ve dvoře Židlochovice, Komenského 
458 (naproti Úřadu práce)

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. vám nabízí 

INHALACE VYSOKÉ KONCENTRACE KYSLÍKU

Léčebné indikace: léčení vysokého krevního 
tlaku, únava, porucha spánku, deprese, 
přetížení, vyčerpání, potíže v klimakteriu, 
okysličení organismu kuřáků, u cukrovky 

(bércové vředy)

Preventivně
zvýšení výkonnosti při sportování, zlepšuje 
funkce mozku (paměť, kombinace, duševní 

výkonnost)

Více informací na www.ordinacevedvore.cz, 
objednaní termínů na tel. 602 850 375
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1.11., 10:00 -12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice

1. 11., 9:30 - 11:00 | BAREVNÝ SVĚT PRO DĚTI 4-7 LET
Téma: Podzimní závěs. Další dny jsou 15. 11. (téma: Svět pod listím), 
29. 11. (téma: Adventní tvoření).
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: Mateřské centrum Robátko
cena: pro členy zdarma, ostatní 30 Kč + případný materiál
info: www.mcrobatko.cz

1. 11., 18:00 -19:30 | MONTESSORI DÍLNA ANEB HERNIČKA PRO MAMINKY
Tvorba pomůcek vhodných pro děti 1-3 roky. Další dny jsou 15. 11. 
(tvorba pomůcek vhodných pro děti 4-7 let), 29. 11. (tvorba pomů-
cek vhodných pro děti 1-3 roky).
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: Mateřské centrum Robátko
cena: pro členy zdarma, ostatní 30 Kč + případný materiál
info: www.mcrobatko.cz

2.11., 10:00 -12:00 | ŽIDLOCHOVICKÁ BOWLINGOVÁ LIGA
Další hrací dny jsou 16. a 30. listopad!
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice
info:  605 233 527, info@orelzidlochovice.cz

4. 11. 16:00 | BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL
Akce pro vycházející žáky a jejich rodiče, pozvané střední školy 
představí nabídku svých oborů.
pořádá: Základní škola Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

5. 11. | 25 LET SVOBODY - čtvrtstoletí od listopadu 1989
Výstava k výročí sametové revoluce. Bez vernisáže.
pořádá: Městské kulturní středisko ve spolupráci s archivem  
 města
místo: Malá galerie RTIC Židlochovice

7. 11., 18:00 | POVÍDÁNÍ S RODINNÝM VINAŘSTVÍM
Povídání s rodinným vinařstvím Flajšinger na téma mladá natur vína 
- návrat k přírodě. Součástí bude prezentace vín bílých, červených, 
růžových i ročníkových ...
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  vinotéka pod radnicí Židlochovice
vstupné:  50 Kč

9. 11., 9:30 - 11:00 | ENERGY AEROBIC
Od 9:30 do 10:30 energy aerobic a od 10:30 do 11:00 hodin 
body stretch. Přihláška je závazná po zaplacení 100 Kč na účet 
255092330/0300, var. symbol: 09112014, v poznámce uveďte své 
jméno a příjmení.
pořádá:  Ing. Jitka Pokorná
místo:  TJ Orel Židlochovice
cena:  100 Kč/ blok
telefon:  775 372 203
info:  pokorna.jitka@seznam.cz, www.jitkapokorna-ae.cz

11. 11., 17:30 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

13. 11., 15:00 | BESEDA PRO DŮCHODCE
K tanci a poslechu hraje pan František Sedláček.
pořádá: Sbor pro občanké záležitosti
místo: klubovna zahrádkářů, ulice Palackého, Židlochovice

13. 11., 18:00 | TAK NÁM ZABILI FERDINANDA
Beseda se spoluautorem Martinem Ježkem, novinářem, bývalým 
balkánským zpravodajem Českého rozhlasu, doplněná projekcí 
fotografií. Martin Ježek a serbista Pavel Trojan v knize odhalují poza-
dí českých stop v Bosně a Hercegovině mířících zcela nezáměrně 

Kulturní kalendář - listopad 2014
k sarajevskému atentátu. Prodej knih na místě.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  sklepení pod radnicí Židlochovice

19. - 22. 11. | VÝTEČNÍCI
Divadelní představení.
pořádá:  divadelní odbor TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

27. 11. | DOSUD NEPROMÍTANÉ ZAJÍMAVOSTI Z DĚJIN ŽIDLOCHOVIC
Beseda s Karlem Vavříkem.
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice a Vlastivědný klub
místo:  Masarykův kulturní dům

27. 11., 16:00 - 18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ
Výstava prací, kutlurní program a možnost nákupu drobných dárků 
na vánoce.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  keramická dílna (budova ZŠ, Coufalíkovo náměstí)

27. 11. 16:15 - 17:00 | KURZ MASÁŽÍ PRO RODIČE A DĚTI 4-12 LET
Budou 3 navazující setkání po 30 - 45 minutách, vždy ve čtvrtek - 
další dny 4. a 11. prosince. Lektorka Bc. Eva Bartůšková.
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: MC Robátko, Nádražní 232
přihlášky: Kateřina Ivanová, katerina.ivanova22@gmail.com
 tel.: 777 934 067

29.11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela Artemis. Prodej vstupenek na místě.
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo: Masarykův kulutnrí dům
info: www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

30. 11., 16.00 | ADVENTNÍ KONCERT S MORAVANKOU
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  sál Masarykova kulturního domu
cena: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

PŘIPRAVUJEME:
7. 12. 13:00 - 17:00 | ADVENTNÍ JARMARK
pořádá: Městské kulturní středisko
místo:  Náměstí Míru, Židlochovice

13. 12., 8:00 - 13:00 | VÁNOČNÍ TRHY
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo: náměstí Míru

13. 12., 9:30 - 11:00 | BAREVNÝ SVĚT PRO DĚTI 4-7 LET
Téma: Vánoční koleda.
pořádá: Mateřské centrum Robátko

13. 12., 18:00 -19:30 | MONTESSORI DÍLNA ANEB HERNIČKA PRO MAMINKY
Tvorba pomůcek vhodných pro děti 4-7 let.
pořádá: Mateřské centrum Robátko

inzerce
Hledám bydlení v Židlochovicích a v okolí - menší RD se 

zahrádkou nebo byt 2-3 + 1 s balkonem. Tel: 722 063 341.

Rozpis domácích basketbalových utkání - sezóna 2014/2015
v městkém přeboru II

datum čas soupeři
středa 5. listopadu 2014 20:00 Sokol Šlapanice D

středa 26. listopadu 2014 20:00 Slezi Basket „B“

středa 21. ledna 2015 20:00 SK Žabovřesky S

středa 11. února 2015 20:00 Sokol Juliánov

středa 25. února 2015 20:00 VFU Brno B
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