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Programové prohlášení Rady 
města Židlochovice

INFORMACE Z RADNICE ŠKOLSTVÍ
Preventivní činnost ZŠ Židlo-
chovice v oblasti návykových 
látek

ŽIVOT VE MĚSTĚ
NAŠE VÁLKA – památka na 
rodinu Chromcovu z domu na 
Tyršově ulici č. 527

VOLNÝ ČAS
Okolo Výhonu – běh nahoru 
a dolů zařazen do závodu 
Českého poháru
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Těší mne, že vás mohu informo-
vat o jedné z významných udá-
lostí, kterou jsme zaznamenali 
9. března 2015. Tento den náš 
rodák Jovan Dezort získal cenu 
Osobnost české fotografie za rok 
2014. Ocenění mu bylo uděleno 
Asociací profesionálních foto-
grafů. V porotě, která titul každo-
ročně předává, zasedli význam-
ní čeští fotografové. Jmenujme 
například jejího předsedu Jiřího 
Všetečku (publikace Pražský 
chodec, Osudy židovské Pra-
hy atd.) nebo Mariana Beneše 
(držitel několika ocenění Czech 
Press Photo).

Jovan Dezort se fotografii věnu-
je šest desítek let. To, co charak-
terizuje jeho dílo, je přirozenost a 
bezprostřednost při zachycování 
života lidí. Je držitelem řady cen, 
mezi něž patří například Zla-
tá pečeť na World Press Photo 
v Haagu v roce 1970.

7. dubna 2013, v rámci oslav 
140. výročí povýšení Židlochovic 
na město, byl Jovan Dezort oce-
něn za významný a dlouhodobý 
přínos městu.      

Pokud se rádi procházíte po 

Jovan Dezort získal prestižní cenu a vystaví své fotografie v Židlochovicích

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jovan Dezort s cenou a diplomem | foto: Vít Šimánek 

Jovan Dezort – Doma v Židlochovicích
Galerie Orlovna

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 18:00 hodin.

Akce se koná k 70. výročí osvobození a k svátku povýšení 
Židlochovic na město.

P. Paweł Cebula se zamýšlí nad velikonočními svátky
„Smrti, budu tvou smrtí; tvou 

ranou budu, pekelná propasti.“ 
Oz 13,14

Vždy na Velikonoce jdu na hřbi-
tov zapálit mým rodičům svíčku. 
Kde teď oni jsou, co s námi, se 
mnou, bude po smrti. Existenč-
ní otázky, které vrtají hlavou asi 
každému člověku. „Raději na to 
myslet nebudu, stejně nic nevy-

myslím.“ Jenomže, co je to za 
člověka, který se bojí  přemýšlet? 
Budeme žít věčně?

Jestliže příroda na podzim 
zdánlivě umírá a na jaře zázračně 
„vstává z mrtvých“, tak co teprve 
člověk?

Radost velikonočního rána 
naplňuje radostí celé lidské poko-
lení. Ježíš vstal z mrtvých. Ježíš 
žije, nejkrásnější věta, která byla 

vyslovena. Jeho zmrtvýchvstání v 
nás už přes dva tisíce let přemáhá 
všechny obavy a dává nám nadě-
ji všech nadějí – naději věčnou. 
Jsme určeni k tomu, abychom žili 
věčně v blažené nesmrtelnosti. 
Nikdo v dějinách lidství se neopo-
vážil dát všem lidem příslib života 
věčného. Kdo věří ve mne, i kdyby 
zemřel, bude žít, praví Pán.

Ať Kristus zbičovaný, v trnové 

koruně a na křížové cestě vzbudí 
ve Vás hlubokou touhu poznat 
pravý smysl lidského života. 

Ať rozptýlí všechny Vaše obavy 
– a tak jako svatému Tomáši po 
svém zmrtvýchvstání, i Vám dovolí 
vložit prst svého sobectví, strachu 
a nedůvěry do svých uzdravu-
jících ran a vlije do Vašich srdcí 
slova plná naděje. „Nebojte se, já 
jsem zvítězil nad smrtí!“

Výhoně, například v době, kdy 
kvetou meruňky, je možné, že 
potkáte člověka ponořeného 
do přírodních krás a s fotoapa-
rátem v ruce… bude jím třeba 
Jovan Dezort.
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V našem městě bohužel exis-
tují zákoutí, na která je smutný 
pohled. Jedním takovým mís-
tem je okolí garáží za hřbitovem 
na ulici Komenského. Postupem 
času se z tohoto prostranství 
stala velká černá skládka komu-
nálního odpadu a stavební suti. 
Podle vyprávění pamětníků je 
zde skládka již nejméně třicet 
let. Nejhorším místem byl starý 
kovový kontejner, který přetékal 
odpadky všeho druhu. 

Loni v zimě jsme se rozhodli 

začít s odpadky bojovat. Protože 
většina skládky se nachází v těž-
ce přístupném terénu na vysoké 
mezi zarostlé hustým porostem 
dřevin, je jediným vhodným 
obdobím pro její likvidaci právě 
zima. V loňském roce se podařilo 
vyčistit mez v úseku mezi sjezdem 
do firmy XAVERgen a sjezdem 
ke garážím, tuto zimu likviduje-
me skládky kolem garáží. Prá-
ce nejsou jednoduché, kromě 
vlastních zaměstnanců a tech-
niky jsme museli využít i stroje 
(autojeřáb, traktorbagr) cizích 
firem. Bohužel práce nejsou ještě 
u konce a loni vyčištěný úsek už 
se začíná zase plnit odpadky…

Trvalý boj s černými skládkami na ulici Komenského

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

Úklid skládky v kontejneru | foto: Martin Dratva

Od června minulého roku 
probíhaly v hasičské zbrojnici 
stavební práce, jejichž výsled-
kem je půdní vestavba posky-
tující zázemí pro službu konající 
hasiče: tři pokoje, jednací míst-
nost s kuchyňskou linkou, soc. 
zařízení, úložný prostor. Také 
bylo vystavěno nové schodiště 
do podkroví a prodloužení sklu-
zu pro zásah. Stavební práce 
firma AKZ Stavby, spol. s r. o.
ukončila počátkem února 

Dokončení půdní vestavby hasičské zbrojnice

Ing. Jana Richterová
kancelář starosty, regionální rozvoj

Město Židlochovice zajistilo 
pro své občany možnost sběru 
použitých potravinářských olejů 
a tuků z domácností. V měsíci 
březnu byly ve městě rozmístě-
ny popelnice na použitý potra-
vinářský olej a tuky. Do těchto 
označených popelnic mohou 
občané odkládat pouze oleje a 
tuky z kuchyní. Oleje a tuky se do 
nádob vkládají v uzavřených PET 
lahvích nebo jiných uzavřených 
plastových obalech. 

Děkujeme, že použitý olej a 
tuky z domácností nevyléváte do 
kanalizace.

Popelnice jsou umístěny na 
těchto sběrných místech:

ul. Kpt. Rubena, mezi Sokolov-•

nou a samoobsluhou
sídl. Družba, za prodejnou •

Sběr potravinářského oleje a tuků

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

elektra a autoservisem
ul. Masarykova, u býv. kotelny•

ul. Komenského, pod kostelem
ul. Topolová, sběrný dvůr

•
•

Zrekonstruovaná půdní vestavba | foto: HZS JMK, PS Židlochovice

letošního roku a dne 11. 3. 2015 
proběhla kolaudace. 

Celkové náklady činily 
1,8 mil. Kč a na jejich financo-
vání město obdrželo finanční 
příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 
200 000 Kč. 

Nádoba na sběr použitých olejů a tuků zabezpečená držákem | zdroj: firma EKO-PF s. r. o. 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 19. 2. 2015
RM schvaluje:

dotace jednotlivým organiza-
cím z rozpočtu města.

příspěvky:
1. Nízkoprahové zařízení VATA
 150 060,- Kč
2. OCH Pečovatelská služba Raj-
hrad
 3 000,- Kč
3. Rodinná pohoda Vyškov
 2 000,- Kč

Výběr z usnesení RM 20. 2. 2015
RM doporučuje:

ZM ke schválení Strategii roz-
voje města Židlochovice na 
léta 2015–2025.
ZM přijmout bezúplatným pře-
vodem od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majet-
kových do majetku města 
pozemky zapsané na LV č. 
60000: 535/7, 7 m2, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, LV 
60000, k. ú. Židlochovice; 1626, 
318 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, LV 60000, k. ú. 
Židlochovice.

RM rozhodla:
o pořadí nabídek na prove-
dení stavebních prací na rea-
lizaci akce „Plochy před BD 
Masarykova 717–719“ takto:

1. STAMA s. r. o., Masarykova 294, 
691 64 Nosislav
2. AKZ Stavby spol. s r. o., Tikovic-
ká 576/23, 664 1100 Ořechov
3. Jaroslav Skúpý, Velké Němči-
ce 329, 691 63 Velké Němčice
4. DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 
731/38, 642 00 Brno
5. Swietelsky stavební s. r. o., 
Jahodová 60, 620 00 Brno.

vyhlásit záměr na propachto-
vání pozemku p. č. 1577/138 
v k. ú. Nosislav.
zveřejnit záměr prodeje bytu 
č. 4 v domě č. p. 358, Coufalíko-
vo nám. v Židlochovicích za nej-
nižší kupní cenu 1.400.000,- Kč.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu o provedení 
stavebních prací s uchaze-
čem, který se umístil na prvním 
místě.

RM jmenuje:
místopředsedkyni komise tech-
nické Ing. Danu Wendscheo-

















vou, Ph.D.
s účinností ode dne 20. 2. 2015 
do Komise životního prostře-
dí místopředsedu Ing. Jiřího 
Zapadla.

RM souhlasí:
se zřízením pracovní pozi-
ce referent odboru dopravy 
– administrativní pracovník 
s nástupem k 1. 4. 2015.

RM schvaluje:
podání žádosti do Dotačního 
programu pro oblast preven-
ce kriminality v roce 2015 z roz-
počtu Jihomoravského kraje.

Výběr z usnesení RM 13. 3. 2015
RM ukládá:

jednat s vlastníky pozemků 
p. č. PK 4788/6 a p. č. 217 
o prodeji pozemků pro výstav-
bu autobusové zastávky.

RM doporučuje:
ZM koupit pozemek p. č. KN 
2283/2 o výměře 11 m2 v k. ú. 
Židlochovice, za kupní cenu 
2 000,- Kč od Povodí Moravy 
s. p. Jedná se o pozemek pod 
cyklostezkou. 
ZM schválit Přílohu k vyhl. 
č. 1/2012 ve znění vyhl. 1/2013 
o místním poplatku za provoz 
systému komunálního odpadu 
v Židlochovicích pro rok 2015 
(pozn. výše poplatku zůstává 
nezměněna).

RM rozhodla:
z důvodu současného omeze-
ní provozu z důvodu uzavírek 
v okolních obcích posunout 
měření dopravní situace na 
křižovatce u mostu na podzim 
2015. 
zadat zpracování projektové 
dokumentace pro řešení měst-
ských ploch u zámku sdružení 
projektantů MONOBLOK, Ing. 
Arch. Barbora Jenčková, 
Durďákova 49, 613 00 Brno.
zadat zpracování koncepční 
studie řešení prostoru v okolí 
radnice těmto uchazečům: 

1. Ing. Arch. Pavel Jura, Dlouhé 
Hony 28, 621 00 Brno 

2. ArchDesign s. r. o., Sochorova 
3178/23, 616 00 Brno 

3. MONOBLOK, Ing. Arch. Barbo-
ra Jenčková, Durďákova 49, 
613 00 Brno.



















4. OpenArch – projektování sta-
veb, s.r.o. Erbenova 22, 602 00 
Brno

zadat zpracování koncepční 
studie Coufalíkova náměstí a 
ulice Strejcův sbor těmto pro-
jektantům: 

1. ArchDesign s. r. o., Sochorova 
3178/23, 616 00 Brno 

2. Ing. Arch. Pavel Jura, Dlouhé 
Hony 28, 621 00 Brno

3. Ing. Arch. Pavel Šimeček Jan-
dáskova 63, 621 00 Brno.

RM schvaluje:
zapůjčení nákladního vozidla 
PRAGA V3S táborové skupině 
Rendy při SDH Židlochovice 
pro letní dětský tábor.
Statut zpravodaje „Město Žid-
lochovice ZPRAVODAJ“ s účin-
ností od 13. 3. 2015.
pořádání letního festiva-
lu Meruňkobraní a uvolnění 
finančních prostředků města 
dle předloženého rozpočtu.
Statut pro hlášení městského 
rozhlasu a ukládá MKS, aby jej 
zveřejnilo na webových strán-
kách města.

RM jmenuje:
jako dalšího člena komise 
technické Ing. Dominika Adle-
ra.

RM pověřuje:
starostu města podpisem 
smlouvy s firmou as4u za úče-
lem přechodu na jiný redakč-
ní systém a nákupu modulu 
pro zveřejňování smluv města 
v hodnotě 12 100,- Kč 

RM bere na vědomí:
návrh JUDr. Ivo Remundy na 
stanovení nové ulice v Žid-
lochovicích s názvem Vlky 
a předkládá tento návrh na 
jednání ZM k diskusi.

RM doporučuje 
ZM, aby rozhodlo odkoupit od 
Petra Majkuta, nar. 22. 1. 1971, 
trvalý pobyt sídl. Družba 694, 
Židlochovice, pozemek p. č. 
519, jehož součástí je stavba 
č. p. 338, zapsaný na LV č. 313 
v KN pro obec a k. ú. Židlo-
chovice, za cenu 260 000,- Kč. 
Veškeré náklady s odkoupe-
ním spojené uhradí město.



















Ve zkratce...
Dobročinný bazárek šperků 

v Orlovně – poděkování
Ráda bych touto cestou vyjád-

řila velké díky všem, kteří pomohli 
a podpořili netradiční bazárek 
v Galerii Orlovna. Nejprve dámy 
MěÚ Židlochovice věnovaly ze 
svých zdrojů první kolekci šperků 
a dalších doplňků. Postupně se 
začaly objevovat nové poklady 
od dalších milých lidí a bylo tak 
neustále z čeho vybírat. Získané 
peníze jsem týdně zasílala na 
konto sdružení Dejte nám šanci 
a k 15. březnu činila celková část-
ka neuvěřitelných 5584 korun! 
Váš zájem velmi výrazně pomohl 
záchrannému azylu, který pečuje 
o těžce týrané psy. Více informa-
cí o činnosti sdružení najdete na: 
www.dejtenamsanci.cz nebo na 
jeho FB profilu.

Svatava Vitulová

Židlochovická meruňka na talíři: 
Pošlete své rodinné recepty!

Vážení občané, v souvislosti 
s připravovaným Meruňkobra-
ním dne 18. července 2015 Vás 
prosíme o dodání rodinných 
receptů z meruněk. Samotné  
recepty můžete doplnit krátkým 
příběhem, označit jako „rodin-
ný“ či „po babičce“ nebo při-
řadit vlastní původ vzniku. Něk-
teré z nich budou využity Filipem 
Sajlerem a Ondřejem Slaninou, 
protagonisty televizního pořadu 
„Kluci v akci“, na gastro-show 
uspořádané na náměstí Míru.

Recepty, ve kterých je použi-
ta meruňka, posílejte buď elek-
tronicky na e-mail: betasoval@
zidlochovice.cz, nebo přineste 
osobně do RTIC, Masarykova 
100, Židlochovice. 

Všechny autorizované recep-
ty budou následně použity do 
připravovaného regionálního 
receptáře „Židlochovická meruň-
ka na talíři“, který bude k dostání 
přímo na Meruňkobraní.

Lenka Betášová

Mariášový turnaj –
memoriál Petra Goly

Dne 28. 2. 2015 se uskutečnil 
v pohostinství Milton turnaj v mari-
áši, který se v tuto dobu hraje na 
počest kamaráda a bývalého 
mariášového spoluhráče Petra 
Goly.

Turnaj, kterého se zúčastnilo 
celkem patnáct hráčů, byl zahá-
jen ve 13:30 hod. Hrály se čtyři 
kola s výměnou spoluhráčů po 
padesáti minutách. Po ukončení 
hry a krátkém občerstvení byly 
vyhlášeny výsledky. Na prvním 
místě s počtem 576 bodů se umís-
til Pavel Giňa st. Druhý v pořadí 
byl Libor Kafka s počtem 510 
bodů a na třetím místě se umístil 
Michal Weinbrenner s počtem 
509 bodů.

Turnaj se nesl v přátelském 
duchu a večer vyvrcholil oldies-
party. Všem zúčastněným se 
akce líbila a už se těší na další 
ročník.

Zdeněk Schaffer

Bc. Lenka Brázdová
vedoucí Pečovatelské služby 
Židlochovice

Tísňová tlačítka pro bezpečnost osamělých seniorů

V minulosti se nám podařilo 
získat finance na pořízení tísňo-
vých tlačítek, která byla nabíd-
nuta osamělým občanům se 
zdravotními nebo pohybovými 
problémy. Jedno z tlačítek bylo 
umístěno do Domu s pečova-
telskou službou pro potřebu 

zdejších obyvatel. Jedná se o 
malé zařízení, které vypadá jako 
hodinky. Můžete je mít na ruce 
nebo zavěšené na krku. Jedno-
duchým zmáčknutím tlačítka 
vyšlete signál strážníkům městské 
policie a takto si kdykoliv přivo-
láte jejich pomoc, Městská poli-
cie Židlochovice má nepřetržitý 
provoz. Strážník městské policie 
přijede během krátké doby 
a pomůže, popřípadě zavolá 
další záchranné složky. Tlačítka 
se nám v minulosti již několikrát 

osvědčila. Pokusíme se získat 
další projekt na pořízení nových 
tlačítek, abychom mohli zajistit 
bezpečí a klid dalším občanům 
Židlochovic. 

Kdo z řad seniorů nebo 
nemocných občanů má o tla-
čítko zájem, může se přihlásit 
na tel. Pečovatelské služby Žid-
lochovice 547 238 578, 604 290 
417, nebo na tel. Městské policie 
Židlochovice 548 238 215, 604 
290 318.
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Rada města Židlochovice

Programové prohlášení Rady města Židlochovice

Cílem tohoto prohlášení je 
seznámit občany s prioritami, kte-
ré má koalice TOP09, ANO 2011 
a SNK Za zámecké Židlochovice 
pro čtyřleté období let 2014–2018. 
Obsah programového prohlášení 
vychází z jednotlivých volebních 
programů koaličních partnerů 
a obecným cílem je zkvalitně-
ní života ve městě pro všechny 
občany.

Infrastruktura:
V této oblasti se zaměříme na 

postupnou opravu komunikací, 
jejichž stav nebyl dlouhodobě 
řešen. V návaznosti na zajištění 
finančních prostředků se bude-
me věnovat rekonstrukci ulice 
Komenského, včetně bezpečné-
ho přístupu pro pěší ke hřbitovu. 
Na základě výsledku měření Cen-
tra dopravního výzkumu a deba-
ty s veřejností osadíme hlavní 
křižovatku II/425 inteligentními 
semafory aktuálně reagujícími 
na hustotu provozu. Zaměříme se 
také na bezpečnost na křižovatce 
u gymnázia. Na všech frekvento-
vaných úsecích přilehlých komu-
nikací umístíme značky Pozor děti. 
Navážeme na již uskutečněná 
úspěšná jednání ohledně zavede-
ní regionální vlakové dopravy do 
Židlochovic. Zrevitalizujeme pás 
podél zámecké zdi (naproti Pen-

ny). V tomto prostoru provedeme 
demolici přízemních chátrajících 
budov a bývalého objektu Měst-
ského úřadu na Nádražní (monto-
vaná žlutá budova). Na jejich mís-
tě vznikne veřejná zeleň – park.

Finance:
Do konce volebního období 

budeme usilovat o zásadní snížení 
zadlužení města. Prosadíme čer-
pání takových dotací, které jsou 
pro město finančně výhodné 
a mají viditelný efekt pro občany 
města.

Kultura a volný čas – podpora 
spolkové činnosti:

Zvýšíme podporu spolkům a 
neziskovým organizacím, které 
vyvíjejí společenské a kulturní akti-
vity ve městě. Podpoříme akce, 
které mají potenciál stát se tradič-
ními (např. Babské hody apod.).

Dokončíme 2. etapu rekonstruk-
ce knihovny v objektu Robertovy 
vily (již splněno). Budeme ji kon-
cipovat jako místo pro setkávání 
všech generací, jako komunitní 
prostor. 

Kvalita života:  
Zřídíme denní centrum pro 

setkávání seniorů. Umožníme 
jejich zapojení do programu čtení 
pro děti ve školách. Vybudujeme 
odpočinkovou zónu podél levé-
ho břehu řeky Svratky – zelený pás 
oddělující řeku od hlavní komu-
nikace. Využijeme dotačních 

programů Ministerstva pro místní 
rozvoj, program Podpora bydlení. 
V návaznosti na poskytnutí dota-
ce zrealizujeme 4. etapu regene-
race sídliště Družba, vybudujeme 
parkoviště, opravíme chodníky 
a zřídíme relaxační prvky (ven-
kovní fitness, atd.). Nadále bude-
me činní v dobrovolném svazku 
Cyklostezka Brno-Vídeň a aktivně 
se zapojíme do výstavby bezpeč-
ných úseků nacházejících se na 
území regionu Židlochovicko. 

Školství:
Zvláštní pozornost budeme 

věnovat vzdělávání a motiva-
ci žáků, studentů a pedagogů. 
Budeme se zabývat všemi škola-
mi na území města, tedy mateř-
skou školou, základní školou, ZUŠ 
a gymnáziem. V souvislosti s pod-
porou gymnázia (jeho zachování, 
výbava IT, stavba hřiště) využije-
me pozici starosty jako krajského 
zastupitele. 

Budeme řešit aktuální situaci 
ZŠ (rozmístění jednotlivých budov 
školy v relativně velkých vzdále-
nostech, technický stav budov 
v lokalitě u kostela) přístavbou 
nové školní budovy na ulici Tyr-
šova, v závislosti na úspěšnosti 
podané žádosti o dotaci. 

Otevřenost a transparentnost: 
Na webu města budeme uve-

řejňovat zápisy z jednání rady 
města, což v novodobé historii 
prozatím nebylo. Začneme uve-

řejňovat uzavřené smlouvy (o dílo, 
o poskytování služeb a další). Zřídí-
me aplikaci pro mobilní telefony, 
která zajistí okamžitou informo-
vanost občanů o podstatných 
novinkách ve městě.

Kompetence jednotlivých čle-
nů vedení města jsou: 
Ing. Jan Vitula, starosta

hospodaření města
tvorba a dohled nad dodržo-
váním rozpočtu města
péče o bezpečnost
školství

Ing. Petr Chocholáč, I. místosta-
rosta

občanská infrastruktura
péče o životní prostředí

Mgr. Tomáš Šenkyřík, II. místosta-
rosta

kultura a volnočasové aktivity
rozvoj cestovního ruchu jako 
ekonomického odvětví
koordinace projektů dotačních 
kulturních programů
informovanost občanů

Ing. Vladimír Hlaváč, radní
kvalita života ve městě
územní a urbanistické řešení 
rozvoje města

Bc. Lenka Brázdová, radní
zdravotní péče
koordinace sociální péče ve 
městě
bytové hospodářství města

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

Lucie Kubalíková
koordinátorka meziobecní spolupráce

Strategie meziobecní spolupráce

V rámci projektu Podpora 
meziobecní spolupráce byla 
vytvořena Strategie meziobecní 
spolupráce pro obce ve správ-
ním obvodu ORP (obce s rozší-
řenou působností) Židlochovice. 
Strategie obsahuje čtyři témata 
(školství, sociální služby, odpa-
dové hospodářství a rodinná 
politika). 

Ke každému z nich byla zpra-
cována podrobná analytická 
část a stanoveny problémové 
oblasti, které by bylo vhodné 
společně řešit.

V oblasti školství je hlavním 
tématem spolupráce při získá-
vání finančních prostředků na 
činnost školských zařízení, které 
nejsou hrazeny ze státního roz-

počtu, např. financování asis-
tentů pedagoga bez nutnosti 
vazby na konkrétního žáka, 
kroužků či doučování, školního 
psychologa, nákup pomůcek 
a zavádění nových metod do 
výuky. Zejména menší školská 
zařízení nemají dostatečné per-
sonální kapacity pro zpraco-
vání žádostí o dotace a jejich 
administraci, ale díky spoluprá-
ci s většími školami mohou na 
prostředky dosáhnout.

V sociální oblasti se bude 
pokračovat ve společném 
komunitním plánování sociál-
ních služeb, dále jsou navrženy 
projekty sociálního bydlení 
nebo podpora služeb pro seni-
ory (např. denní stacionář, kte-
rý by vedle židlochovických 
občanů mohli využívat i senioři 
z okolních obcí) – opět platí, že 
pokud se do realizace a pro-
vozu služeb zapojí více obcí, je 

finanční zatížení obecních roz-
počtů nižší.

V odpadovém hospodářství 
byla navržena opatření směřu-
jící k efektivnějšímu nakládání 
s odpady, zejména ke zlep-
šení jeho třídění prostřednic-
tvím budování sběrných dvorů 
a kompostáren. V případě, že 
se odpad bude lépe třídit, sníží 
se i celkové množství směsného 
komunálního odpadu. Obce 
a města (tedy i občané) budou 
následně platit méně za jeho 
odvoz a skládkování.

Oblast rodinné politiky je 
zaměřena na podporu služeb 
pro rodiny včetně volnočaso-
vých aktivit – v našem městě a 
okolí působí množství organiza-
cí, spolků nebo mateřských a 
rodinných center, které by moh-
ly využívat dotačních zdrojů, 
což opět může ulehčit obecním 
rozpočtům. Další oblastí spolu-

práce, na které se představitelé 
obcí židlochovického regionu 
shodli, je práce s mládeží.

Práce na strategii a aktiv-
ní zapojení představitelů obcí 
našeho regionu do její tvorby 
ukazují, že vůle spolupracovat 
zde existuje, doufejme tedy, 
že se navržené aktivity podaří 
zrealizovat.

Projekt je plně hrazen ze zdro-
jů OP LZZ (Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost) 
a je zaměřen na vytvoření pod-
mínek pro dlouhodobý rozvoj 
meziobecní spolupráce na úze-
mí správního obvodu ORP Žid-
lochovice. Cílem projektu není 
nahrazovat jiné fungující aktivi-
ty, ale poskytnout organizační, 
právní i finanční pomoc dobro-
volně vytvářeným svazkům obcí 
a měst.

Oprava z minulého, březnového čísla Zpravodaje:
MVDr. Jindřich Vašák veterinář telefon: 602 541 968
Anna Juránková oční optik telefon: 547 238 334
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ZŠ Židlochovice

Preventivní činnost ZŠ Židlochovice v oblasti návykových látek 

Oblast protidrogové prevence 
je stejně jako ostatní druhy riziko-
vého chování součástí minimální-
ho preventivního programu školy 
(MPP). Ten je závazným strate-
gickým dokumentem vycházejí-
cím z platné legislativy a specifik 
školy, jako je například poloha, 
velikost, oblast, zaměření, sklad-
ba nebo věk žáků, zakotvených 
ve školním vzdělávacím progra-
mu. MPP se zpracovává pro kaž-
dý školní rok a následně se jeho 
plnění vyhodnocuje. Dokument 
je běžně přístupný na webových 
stránkách školy stejně jako jeho 
evaluace, která je každoročně 
součástí výroční zprávy školy tak-
též zveřejňované na webu školy.

Tvorbu minimálního preventiv-
ního programu v Základní ško-
le Židlochovice zaštiťuje školní 
poradenské pracoviště. Sesta-

vením MPP se zabývá vedoucí 
školního poradenského praco-
viště a školní metodik prevence, 
kteří následně garantují jeho 
realizaci. Dokument schvaluje 
ředitelka školy. Při plnění záměru 
minimálního preventivního pro-
gramu je dobrou praxí spoluprá-
ce všech vyučujících, žáků i rodi-
čů. Při jeho plnění dlouhodobě 
spolupracujeme s oddělením 
prevence Policie ČR a speciali-
zovaným pracovištěm Pedago-
gicko-psychologické poradny 
Brno, Sládkova. Kromě této trva-
lé spolupráce sledujeme aktu-
ální nabídku dalších ověřených 
organizací specializujících se na 
řešenou problematiku. Uveďme 
např. organizace Podané ruce 
nebo Sananim.

Přílohou MPP je Krizový plán 
při podezření na manipulaci 
s drogou u žáka na území školy 
zpracovaný v souladu s plat-
ným metodickým doporučením 
MŠMT.

Minimální preventivní program 
jsme koncipovali s cílem pozná-

vání zdraví jako nejvyšší životní 
hodnoty. Zdraví považujeme 
v nejširším možném kontextu 
jako jednotu fyzické, psychické 
a sociální pohody organismu 
(WHO). 

Pokud z celého minimálního 
preventivního programu vyjme-
me pouze otázky protidrogové 
prevence, samozřejmě respek-
tujeme hledisko psychosociální-
ho vývoje dítěte.

V obecné rovině se prolíná 
školním vzdělávacím progra-
mem od prvního stupně jako 
součást učiva prvouky a přírodo-
vědy. Explicitně tuto problemati-
ku pokrýváme preventivním pro-
gramem Protidrogová prevence 
pro 4. a 5. ročník, který zajišťuje 
výše zmíněné pracoviště PPP 
Brno, Sládkova. V tomto progra-
mu je obsaženo nejen seznáme-
ní se s nebezpečím a důsledky 
drog, ale formou prožitkových 
aktivit jsou nacvičovány i formy 
odmítání a žádoucí reakce dětí 
při setkání s podezřelou nabíd-
kou. 

Na druhém stupni navazuje-
me na tuto tematiku v 6. ročníku 
v předmětu Výchova ke zdraví. 
Schopnost kriticky vyhodnotit 
situaci nebo asertivně odmítnout 
je rozvíjena v rámci práce školní-
ho psychologa s třídními kolek-
tivy všech tříd 2. stupně (každé 
dva měsíce).

Podrobně je celá problemati-
ka drog a rizika drogové závislosti 
probírána v předmětu Výchova 
ke zdraví v 8. ročníku (školní vzdě-
lávací program je rovněž volně 
přístupný na webových strán-
kách školy). Do 8. ročníku také 
zařazujeme preventivní program 
pořádaný PPP Brno, Sládkova 
Drogy – energetická bomba. 
V letošním školním roce jsme se 
rozhodli zařadit i program Cesta 
do závislosti nabízený organizací 
Podané ruce. 

Kromě popsaného plánu 
reagujeme na aktuální otázky 
a nabídky v průběhu školního 
roku na pravidelných poradách 
školního poradenského praco-
viště.

Mgr. Radka Minaříková
vedoucí školního poradenského 
pracoviště

Studenti Gymnázia Židlocho-
vice ve středu 11. února úspěš-
ně absolvovali obhajoby svých 
prací v rámci školního kola 37. 
ročníku středoškolské odborné 
činnosti. Marek Otýpka ze septi-
my představil a obhájil svoji prá-
ci Vlastnosti kongruencí a jejich 
aplikace (kategorie matematika 
a statistika), Milan Hodovský ze 
septimy Tvář noční oblohy (fyzi-

ka), Jan Kugler ze sexty Výhody 
a nevýhody kolejnicového děla 
a jeho srovnání s expanzivní-
mi střelnými zbraněmi (fyzika), 
Martin Jaroš ze septimy Svalová 
hypertrofie (biologie), Zuzana 
Bělehradová ze septimy Apar-
theid včera a dnes (geologie a 
geografie), Marek Zmrzlý ze sexty 
Konflikt v Sýrii (geologie a geo-
grafie), Ivana Rubešová ze sexty 
Ebola – nová hrozba? (zdravot-
nictví), Ivana Hnízdová ze sex-
ty Sbírka řešených úloh z fyziky 
– relativní atomová a molekulo-

Školní kolo studentské odborné činnosti je za námi

Jiří Smutný
vá hmotnost, látkové množství 
a molární veličiny (tvorba učeb-
ních pomůcek, didaktická tech-
nologie), Martin Ošmera ze sexty 
Sbírka návodů a testových úloh 
k laboratorním pracím z che-
mie pro kvintu a sextu (tvorba 
učebních pomůcek, didaktická 
technologie), Veronika Freyová 
ze septimy Homosexualita v sou-
časné společnosti (pedagogika, 
psychologie, sociologie a pro-
blematika volného času) a Len-
ka Králíková ze septimy Brněnský 
pochod smrti, odsun Němců 

z Pohořelic a česko-německé 
vztahy předcházející odsunu 
(historie). Všem přejeme úspěch 
i v dalším kole.

Pozn. redakce:
V těchto dnech vzniká na 

webových stránkách Gymná-
zia Židlochovice veřejná rubri-
ka SOČ, která bude informovat 
o názvech prací, vzniklých na 
škole.

Práce z historickou tematikou 
vztahující se k našemu regionu  
jsou zveřejněny pod odkazem 
„Předměty“.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Město čekají větší investiční akce nejen ve školství

Vážení občané,
v uplynulém měsíci se nám 
podařilo získat dotaci na dostav-
bu základní školy. V prostoru za 
pomníkem tak vyroste nová 
budova, která nám pomůže 
zvládnout nárůst počtu dětí 
a současně zabezpečí dostateč-
ný komfort v podobě obnovení 
odborných učeben. Podaří se 

nám tak zachovat kvalitu výuky 
v době, kdy budou do školy při-
cházet silné ročníky posledních 
let. Potřeba rozšíření kapacity 
vznikla nejen v důsledku vyšší 
porodnosti, ale také kvůli nové 
výstavbě. Židlochovice narostly 
za posledních dvacet let o tak-
řka 20 %. To se nyní projevuje 
ve zvýšené potřebě kapacit jak 
mateřské, tak základní školy. 
Město tak za padesát milionů 
vybuduje moderní nízkoenerge-
tickou budovu, která by měla 
pokrýt požadavky na řadu let. 

Jedním z efektů bude i opuštění 
budovy na Coufalíkově náměstí, 
která je z technického hlediska 
v nevyhovujícím stavu. Součas-
ně bych rád podpořil kvalitu 
výuky dodatečnými prostředky, 
které bychom chtěli investovat 
do zlepšení kvality samotné výu-
ky. Pokud se vše podaří, bude 
naše město mít v krátké době 
školu, která by mohla aspirovat 
na jednu z nejlepších v kraji. 

Rada se také rozhodla začít 
přípravu výběrového řízení na 

demolici objektu kolem zámec-
ké zdi, tak abychom v letních 
měsících mohli uvedené území 
vyčistit a připravit ho na realiza-
ci projektu dle studie architekta 
Šimečka. Tento záměr počí-
tá s vybudováním průchodu 
do zámku a zeleně v prostoru 
naproti Penny. Do příštího roku 
bychom tak již mohli vstoupit bez 
nevzhledné žluté budovy býva-
lého sociálního odboru.
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Bodování pálenek 2015

Zdeněk Schaffer

V sobotu 28. 2. 2015 se usku-
tečnil v pohostinství Milton v are-
álu letního kina v Židlochovicích 
další ročník ochutnávání pále-
nek.

Sešlo se dohromady 25 vzorků 
od místních i přespolních vysta-
vovatelů. Bodování bylo zahá-
jeno ve 14:00 hodin a hosté byli 
seznámeni s průběhem akce. 
Stupnice bodování byla 1–5, 
a to v několika smyslových skupi-
nách. Pětka byla nejlepší znám-
ka a nejvyšší maximální počet 
bodů byl 23.

Bodování se zúčastnili pouze 
čtyři bodující. Proto byly vzor-
ky odvezeny k posouzení do 
jiné obce, kde se k vystaveným 
vzorkům vyjádřilo dalších deset 
degustátorů.

Na prvním místě v kategorii 
meruňkovice se umístila pálen-
ka Šárky Pazderské z Hustopeč 
s počtem 199 bodů. V kategorii 
slivovice se umístil na první pozi-

ci pan Jaroslav Pukl s celko-
vým počtem bodů 191. Jelikož 
o tuto akci není mezi občany 
zájem, byla tato výstava pále-
nek s ochutnávkou poslední.

Chtěl bych poděkovat všem 
zúčastněným a popřát jim 
mnoho dalších úspěchů jak 
v drobném pěstitelství ovoce, 
tak v kvalitě jejich pálenek.

Bodování pálenek
Milton 2015

číslo jméno obec vystavovaný 
vzorek

bodů místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bartolčic Aleš
Oblezar Jan
Kratochvil Josef
Kratochvil Josef
Pacas František
Pazderská Šárka
Funk Jiří
Funk Jiří
Funk Jiří
Schaffer Zdeněk
Schaffer Zdeněk
Pazderský Václav
Haluza Lubomír
Haluza Lubomír
Pukl Jaroslav
Pukl Jaroslav
Soukup Jaroslav
Doležal František
Doležal František
Svoboda Bronislav
Svoboda Bronislav
Svoboda Bronislav
Pazderský Jindřich
Jaroš Petr
Wolfschütz Vladimír

Hlohovec
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče

Židlochovice
Židlochovice

Ivaň
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice

Ivaň
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice

Ivaň
Židlochovice
Židlochovice

Slivovice 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2013
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2013
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Slivovice 2013
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2013
Meruňka 2014
Slivovice 2014
Meruňka 2014
Meruňka 2014
Slivovice 2014
Vinovice 2013
Meruňka 2014
Vinovice 2009
Meruňka 2014
Slivovice 2013
Meruňka 2014

135
187
150
142
168
199
173
161
166
165
190
192
177
141
186
191
166
169
170
124
178
166
175
172
159

5.
3.

1.

2.
2.

4.
1.

4.

5.

3.

Bodovalo 12 degustátorů.

Žerotínské farmářské trhy 2015

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bude na náměs-
tí Míru v Židlochovicích probíhat 
od měsíce dubna do pozdního 
října již třetí ročník Žerotínských 
farmářských trhů. Obchodníci, 
farmáři a podnikatelé nabídnou 
opět čerstvé lahůdky, zajíma-
vé potravinové novinky, včetně 
lokálních specialit. Vybíráme 
pro Vás vždy poctivé potraviny, 

některé s označením Regionál-
ní potravina, dále garantované 
BIO produkty, kvalitní maso od 
moravských statkářů, poctivé 
uzeniny a klobásy vyrobené pou-
ze z masa, čerstvé ryby z morav-
ských řek, kvalitní farmářské sýry, 
chleba a pečivo z obilí, které 
vyrostlo na našich polích, sezón-
ní moravskou zeleninu a ovoce, 
čerstvé bylinky a koření, mar-
melády, džemy, mošty, med 
a spoustu dalšího. 

Když jsme na jaře roku 2013 
s tímto druhem trhu začínali, 
nemohli jsme tušit, s jak velkým 

zájmem se setkáme. Stále potká-
vám přátele, kteří mne povzbuzu-
jí k dalšímu hledání a oslovování 
nových farmářů a tím k neustálé-
mu zlepšování nabídky. Věřte, že 
za uplynulými dvěma ročníky je 
spousta práce, protelefonova-
ných hodin, přemlouvání a slibo-
vání… Skutečnost je zkrátka tako-
vá, že kvalita si žádá kvalitu, a to 
platí pro obě strany. Z naší strany 
je očekávána dostatečná kupní 
síla, od prodejců pak férové jed-
nání, to je krédo, které si značka 
„farmářský“ nese s sebou. 

Prvotní myšlenka podpory míst-

ních podnikatelů, kterým jsme 
nabídli možnost prezentace, se 
sice neujala a dnes již chápeme, 
že nelze nutit zavedené a úspěš-
né firmy ze Židlochovic, aby 
prodávaly na náměstí. Všem 
postačí, když s otevřenou náru-
čí přijmou zákazníky ve svých 
kamenných obchodech...

Přijďte společně s námi i v roce 
2015 podpořit české farmáře 
a vychutnat si kvalitní potraviny. 
Atmosféru některých trhů doplní 
také kulturní program.

Jste srdečně zváni.

Ilustrační obrázek | zdroj: internet

Dne 14. 3. 2015 uspořáda-
la v Masarykově domě ZO ČZS 
společně s městem Židlochovi-
ce tradiční výstavu vín místních 
a regionálních vinařů.

Výstava byla doplněna o pre-
zentaci profesionálních vinařů 
z Moravy a Rakouska, která se 
konala ve druhém sále na sedm-
nácti stáncích. Vystaveno bylo 

celkem 504 vzorků, a to 170 červe-
ných, 301 bílých a 33 rosé.

Hodnocení dvacetistupňovou 
soustavou se konalo v sobotu 7. 3. 
pod dohledem odborné komise ve 
složení: doc. Ing. Eduard Pospigel a 
Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.

Nejlépe hodnocená vína – šam-
pioni výstavy:

Bílé mladé, Sylván zelený PS, 
vinařství Hanuš, Blučina – 19,2 
bodů 
Bílé starší, Rulandské bílé (2013) 
PS, Jan Pavlas, Želešice – 19,2 
bodů

•

•

Návštěvnost tradiční výstavy vín neovlivnil ani pěstitelsky nepříznivý rok

Jan Šotnar
ZO ČZS Židlochovice 

Červené mladé, Modrý portu-
gal PS, Petr Svoboda, Nosislav 
– 19,2 bodů
Červené starší, Cabernet 
Sauvignon (2013), Vladimír 
Wolfschütz – 19,3 bodů
Nejlepší kolekce domácího 

vinaře (minimálně 4 vzorky):
Vladimír Wolfschütz, Židlocho-

vice – průměr 19,025 bodů.
Výstavy se zúčastnilo více jak 

600 návštěvníků, včetně hos-
tů z partnerské obce Grosskrut 
z Dolního Rakouska. 

V odpoledních hodinách 

•

•

vyhrávala cimbálová muzika 
„Ponava“ s primášem Ivo Farka-
šem.

Občerstvení pro návštěvníky 
připravil pan Miroslav Klváň se 
svým kolektivem.

Výbor ZO ČZS děkuje všem 
vinařům za poskytnuté vzorky, 
profesionálům za účast a všem, 
kteří se na přípravě a průbě-
hu výstavy nějakým způsobem 
podíleli. Městu Židlochovice za 
spolupráci a všem sponzorům za 
podporu.
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
LYNN – Důvěřuj mi
LINDSEY – Láska si tě najde
AHERN – S láskou Rosie
Historické romány
ČEŠKA – Případ zrazeného 
krále
VANDENBERG – Gladiátor
SERNO – Loutkářova hra
Romány českých autorů
KLIMEČKOVÁ – Přezrálé moru-
še
PROKŠOVÁ – Čtvrtá úroveň
ŘEHÁČKOVÁ – Na lásku není 
nikdy pozdě
Psychologické romány
KING – Čtyři roční doby
MASON – Požitkář
BOSWELL – Nějaká vzdálená 
země
Detektivní romány
DÁN – Bestie
JACKSON – Všechno mi řekni
GALBRAITH – Hedvábník
EDWARDSON – Léčka
Fantasy a sci-fi romány
PRATCHETT – Dlouhá válka
WEIR – Marťan
FLEWELLING – Střepy času
Pravdivé příběhy
TAYLOR – Pro lásku k dceři
AL-MERAL – Bez matky ne!
Literatura faktu
ITURBE – Osvětimská knihov-
nice
MILANETTI – Sovětské letkyně 
ve Velké vlastenecké válce
JELÍNEK – V bojích a bouřích
Životopisy
CULLEN – Mrs. Poe
WINTON – Není-li to nemožné
Naučná literatura
BECK – Riziková společnost
HNÍZDIL – Mým marodům
HALÍK – Žít v dialogu

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
HARPER – Psí ráj: Kája
POSPÍŠILOVÁ – Čarodějnice 
Eulálie
Detektivní a dobrodružné pří-
běhy
SCHEFFLER – Případ černého 
ducha, Tajemství žlutého kufru
DEARY – Švindlova uličnická 
akademie: Geniální plán

Fantasy příběhy
BRIGGS – Doctor Who: Dalec-
ká generace
DONBAVAND – Doctor Who: 
Závoj smutku

Dívčí romány
FLINN – Dýchání pod vodou
HARRIS – Můj ne tak sladký 
život
STÍNIL – Boj o lásku

Naučná literatura
ECKERTOVÁ – Hustej internet
HOTH – Komiksová bible
PIPE – Bájné bytosti

Eva Procházková
knihovnice

V březnu 1945 bylo silné bom-
bardování Vídně, těžkými ame-
rickými bombami. To už nám 
bylo jasné, že se válečná vichřice 
požene i naším krajem. S úzkostí 
v srdci jsme poslouchali dunivé 
výbuchy. Syn Míra už od pololet-
ních prázdnin nechodil do ško-
ly. Siréna hučela skoro každého 
dne. Poplach trval někdy i několik 
hodin. My zatím do krytu necho-
dili. Americká letadla kroužila 
nad námi, ale my všichni jsme 
byli přesvědčeni, že na nás házet 
bomby nebudou. V dubnu sem 
přišlo najednou plno germánské-
ho vojska. Dne 5. dubna se k nám 
nastěhoval germánský důstojník, 
štábní lékař. Měli jsme z něho pra-
malou radost. Honem jsem naho-
ře v pokojíčku smotala koberec 
a na stůl dala pouze bílý ubrus. 
Náhodou to byl již starý pán a nic 
jiného od nás nežádal. Celý den 
u nás nebyl, pouze večer se při-
šel vyspat. To už jsme se chystali 
na válku. Kde jaká bedna byla, 
všechno se sneslo dolů a rych-
le se balilo a schovávalo. Dne 
8. dubna 1945 se odstěhoval celý 
štáb pryč. Tak byl pokoj, až zase 
14. dubna se k nám nastěhovali 
ger. saniteráci. Dva lékaři a jeden 
pomocník. Udělali si na veran-
dě obvaziště. Dne 15. dubna 
v neděli ráno v 10 hodin šla jsem s 
Mírou do kostela. Na náměstí bylo 
plno vojska a civilního obyvatel-
stva. Najednou přiletěla letadla 
a začala střílet z kulometu. Než 
by řekl švec, bylo náměstí prázd-
né. Já s Mírou vběhla do radni-
ce. Teprve potom začala siréna 
houkat. Jakmile letadla odletěla, 
vyšla jsem s Mírou a běžela k Rek-
toříkům do krytu, poněvadž domů 
jsme se přece jenom báli, že je to 
daleko. Tam se celý dům stěhoval 
do sklepů. Snášeli si tam nábytek, 
peřiny a jídlo na kolik dní. Když 
jsem to tak viděla, dostala jsem 

také strach. My neměli ve skle-
pě dosud nic připraveno. Pak se 
poplach utišil, já zašla s Mírou ještě 
do kostela se pomodlit a pak už 
jsme běželi Sborem domů. Kos-
tel byl úplně prázdný, jen dvě tři 
babičky tam seděly. Sotva při-
jdeme na Sbor, nová letadla se 
objevila. Konečně přece jsme 
se dostali domů a od této chvíle 
jsem již do města nešla. V noci 
potom nás probudil velký výbuch. 
Náš most byl poškozen, ale málo, 
takže se po něm dalo ještě jez-
dit. Já jsem na posteli nadskočila 
a čekala, co se bude dít. Nic, bylo 
ticho, jenom spánek už byl pryč. 
Ráno pak šel ještě manžel i dědy-
nek do práce, jako jindy. Dědou-
šek se vrátil za chvíli, že už se 
nepracuje, až po válce. Za chvíli 
jel kolem naších cirkus „Sarasani“. 
To se totiž stěhoval pan ředitel 
cukrovaru Havlíček se svou rodi-
nou. Míra stál u branky a jen se 
chechtal na celé kolo. Babičce 
to ještě pořád nešlo do hlavy, že 
dědy si může jen tak beze všeho 
zůstat z práce doma. V 11 hodin 
přišel také taťka. Ukončili úřado-
vání. Pan správce Formánek pře-
dal klíče taťkovi a loučil se s námi 
slovy: „Na shledanou po boji!“ Já 
měla ten den velmi pilno. Honem 
jsem ještě dělala perníčky, nudle 
a zásmažku. Babička se mi ještě 
smála, jestli budu ve sklepě taky 
vařit. Ale já nic nedbala a jen 
sháněla a snášela dolů do sklepa. 
Taťka zatím připravoval ve sklepě 
kanonek (válcové litinové topidlo, 
pozn. redakce) a snášel divánek, 
připravoval postele. Dosud byl 
klid, ale my už jsme tomu nevěřili 
a zdržovali se poblíž domu. Míra si 
odpoledne hrál s Karlíkem Frolco-
vým naproti u plotu Zikmundovy 
zahrady. Babička se šla podívat 
k sousedům ke Štěpánkům, jak 
se připravují oni na válku. Dědou-
šek zaléval zahrádku a já seděla 
v kuchyni, vyšívala dírky na Míro-
vě pyjamu a poslouchala radio. 
Právě byly ve čtyři hodiny zprávy. 
Taťka se koukal z ložnice z okna. 
Najednou vidí, jak se ruská letadla 
snáší přímo na náš dům. Letí pro 

NAŠE VÁLKA – duben 1945 v Židlochovicích

doslovný přepis z deníku Marie 
Chromcové z domu na Tyršově 
ulici č. 527

Mírka a křičí z plna hrdla: „Honem 
do krytu!“ a běží s Mírou do skle-
pa. Jak jsem uslyšela volání, hodi-
la jsem šití na stůl a běžím také 
do sklepa. Sotva zavřu dveře za 
sebou, ovanul nás teplý vzduch 
a už slyšíme rachot a řinkot pada-
jícího skla. Sedíme tiše na divánku 
a čekáme, co se bude dál dít. Ani 
dědy ani babička nebyli s námi. 
Po chvíli přišel děda a zvěstoval 
nám, že Štěpánkova kůlna dosta-
la zásah. V tom již také slyšíme 
volat naši babičku: „Kde jste kdo, 
pojďte, pomozte, pan Štěpánek 
je mrtev!“ Ještě jsem si pomysli-
la, jen když není naše babička 
mrtva, a seděla jsem dál. V tom 
už přispěchal do sklepa také pan 
odborný učitel Sázavský plný krve 
a jeden sanitář. Při blikavém svět-
le petrolejky ho obvazoval. Taťka 
ho napájel kořalkou, poněvadž 
bylo nebezpečí, že nám tam 
omdlí. Konečně se situace vyjas-
nila a my vylezli ze sklepa ven. 

Smutný pohled se nám naskytl. 
Všude plno střepin skla a omítky 
opadané. Všichni jsme popadli 
kde jaký smeták a smetali rych-
le od shora až dolů samé sklo. 
Všechny okna vnější v celém 
domě vyletěla tlakem vzduchu. 
Také saniteráci nám pomáha-
li smetat. Ani mnoho nemluvili, 
věděli dobře, jak se na ně dívá-
me, že jejich vinnou musíme tak 
trpět. Na zahrádce jsme měli ležet 
celou sousedovu střechu. Babič-
ka nám potom vyprávěla, že 
stála s pí. Štěpánkovou a panem 
učitelem a s p. Štěpánkem na 
jejich zahrádce. Najednou viděli 
blížit se letadla, tak honem skočily 
s paní Štěpánkovou do prádelny 
a už slyšely pekelný rachot. Pan 
učitel stál na dva kroky od ní. 
Najednou vykřikne: „Už ji mám, 
už jsem raněn!“ a už plno krve se 
mu hrnulo z ruky a z hlavy. Pak uvi-
děly pouze červený prach z cihel 
a myslily si, že hoří. Až se prach tro-
chu rozptýlil, poznaly co se stalo. 
Celá kůlna byla v troskách.

Pokračování příště.

Na středu 25. března jsem Vás, 
občany Židlochovic, pozval na 
první setkání „Nad šálkem čaje“. 
Bylo pro mě velkou neznámou, 
zda někdo přijde, a pokud ano, 
co Vás bude zajímat, kam se 
bude diskuse ubírat. Mile mě pře-

kvapilo, že jste se zastavili v ne 
úplně malém počtu a debata 
(i když někdy ostřejší) byla velmi 
zajímavá. Probrali jsme například 
výstavbu nového křídla školy, 
zkvalitnění systému svozu odpa-
dů, fungování městského roz-
hlasu a celou řadu dalších věcí. 
Vypilo se hodně šálků čaje a já 
si (a doufám, že i ostatní) z toho-
to setkání odnesl nejen příjemný 

Setkání s občany

Ing. Jan Vitula
starosta města

pocit, že si umíme naslouchat, 
ale především řadu inspirativních 
nápadů. Proto si Vás dovoluji 
pozvat na další povídání u čaje, 
které se uskuteční 29. dubna 
opět v Orlovně, tentokrát v 19:00 
hodin (s ohledem na změnu 
času a delší den). Těším se, že 
se s Vámi opět setkám, a zvu 
i ty, kteří v březnu nemohli nebo 
nestihli přijít.
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Vinice už se probouzejí ze zim-
ního spánku, řez a vyvazování 
už má většina z nás hotové. Je 
nejvyšší čas na ošetření vinohra-
du přípravky obsahujícími síru. 
Vzhledem k mírnému průběhu 
zimy bude potřeba pečlivě sle-
dovat výskyt jarních škůdců a 

rychle reagovat na danou situa-
ci. Réví z vinice můžeme vynosit 
a použít jako otop v krbu či udír-
ně (vhodné z vinic ošetřovaných 
biologickými přípravky). Většinou 
se réví podrtí a zůstává ve vinici 
jako zdroj organické hmoty.

Měsíc duben, zejména jeho 
druhá polovina, je také dobou 
výsadby nových vinic. Před 
výsadbou zkontrolujeme kvalitu 
sazenice – kořeny (3–4 kusy) by 

měly být rozprostřeny po celém 
obvodu, mohou být mírně zakrá-
ceny, místo srůstu podnože s rou-
bem by mělo být pevné, vrchol 
může být zakrácen na 2–3 očka. 
Sazenice by měla být opatřena 
štítkem s údaji danými legislati-
vou, zejména pak název odrůdy, 
podnože a výrobce. Před výsad-
bou je vhodné kořeny zakrátit 
cca na 15 cm (při strojové výsad-
bě se zakracuje až na 5 cm) a 

Z vinohradu do sklípku – Jaro na vinici

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
ponořit do vody (max. 24 hod.). 
Lze použít i speciální přípravky 
podporující zachycení vody na 
kořenech (gely apod.). Sazeni-
ci vysazujeme do hloubky cca 
2–3 cm pod místo srůstu roubu 
a podnože. Můžeme i nakopčit, 
abychom ji uchránili od případ-
ných jarních přízemních mrazíků. 
A kdo má vysazeno, může zamířit 
na vycházku do vinice či sklípku 
na sklenku dobrého moku.

Logo závodu vytvořila brněn-
ská výtvarnice Jana Pešková.

Ve sportovním, ale věříme, 
že i ve společenském kalendáři 
Židlochovic můžeme v letošním 
roce nalézt jednu nepřehlédnu-
telnou novinku – běžecký závod 
s názvem Okolo Výhonu, který 
je zařazen do třicátého roční-
ku Českého poháru v běhu do 
vrchu. Akce se uskuteční v nedě-
li  31. května. Že nepůjde pouze 
o „běhání na čas“ dokládá i slo-
gan, nebo chcete-li, vize závo-
du: „potkávání lidí, kteří nechtějí 
stát, na úrodné půdě magické-
ho kopce“.

„Když jsem se přestěhoval do 
Židlochovic a poprvé vystoupal 
na Výhon, věděl jsem, že je to 
místo jako stvořené pro podob-
nou akci. Jsem rád, že mé 
představy našly pochopení jak 
u vedení města, tak u všech part-
nerů, kteří se rozhodli závod pod-
pořit. Byl bych rád, kdyby se náš 
závod stal příležitostí pro potká-
vání běžců všech výkonností ze 

Židlochovic a okolí s podobnými 
lidmi z celé ČR.“ 

Z propozic závodu je zřej-
mé, že půjde skutečně o akci 
pro každého. Trať o vzdálenosti 
5,6 km s převýšením 280 m naho-
ru a dolů je postavena tak, aby 
ji zvládl i běžec-začátečník, ale 
aby zároveň při vyšším tempu 
prověřila kvality běžce-závoďá-
ka. Zařazení závodu do České-
ho poháru v běhu do vrchu pak 
dává případným „prvoběžcům“ 
záruku, že přijede široké pole 
závodníků všech výkonnostních 
kategorií. To znamená, že ať už 
na tom jste s kondičkou jakko-
li, nebudete se na trati trápit 
sami…

Vedle hlavního závodu je při-
praven i lidový běh, který je ide-
ální pro rodiny s dětmi, nebo pro 
ty, kteří si přeci jen nevěří na delší 
trať hlavního závodu. Jeho trasa 
vede od židlochovické radnice 
s cílem u Akátové věže. Parame-
try tak činí 1,8 km a 170 m převý-
šení. Odvoz osobních věcí k Aká-
tové věži je zajištěn. Účastníci 
lidového běhu pak v cíli svého 
závodu budou moci fandit běž-
cům v hlavním závodě, kteří sem 
dorazí chvíli po nich a čekají je tři 
okruhy kolem Akátové věže. 

Startovné, ve kterém je zahr-
nuto i občerstvení po závodu, 
činí pro hlavní závod 100 Kč při 
přihlášce předem (150 Kč na mís-
tě) a 50 Kč pro lidový běh (rodi-

na platí vždy pouze 50 Kč bez 
ohledu na počet členů). V rámci 
hlavního závodu je pořadate-
lem vyhlášena zvláštní kategorie 
„nejrychlejší Židlochovák a Žid-
lochovačka“. Případný výtěžek 
ze závodu bude navrácen „zpět 
kopci“ formou vytvoření fondu 
na údržbu Akátové věže.

Veškeré podrobnosti nalez-

Okolo Výhonu – běh nahoru a dolů zařazen do závodu Českého poháru

Tomáš Klášterecký
hlavní organizátor závodu

nete na oficiálních stránkách 
závodu www.behynavyhon.cz. 
Pokud máte rádi běh v přírodě, 
rádi se setkáváte s příjemnými 
lidmi a ještě k tomu chcete pod-
pořit dobrou věc, můžete se zde 
již nyní předem přihlásit za zlev-
něné startovné. A potom začít 
pomalu, ale soustavně trénovat 
na Den D.

Pozvání do Jordánska, země inspirace…

Dana Nentvichová

Kdosi jednou řekl: „Tam, kde se 
fyzická krása pojí s tou duševní, 
teprve nastupuje skutečná krá-
sa…” Myslím, že v přeneseném 
smyslu slova právě toto platí o Jor-
dánsku. Návštěvníci ze všech kou-

tů světa se ve svých reflexích sho-
dují ve výrazu „nádherná země“ a 
mají na mysli v prvé řadě přeboha-
tou historii, dechberoucí památ-
ky, ohromující přírodní scenérie; 
jedním dechem také dodávají 
„a její lidé…“, a mají na mysli skvě-
lý, ušlechtilý, nezvykle pohostinný 
národ. Ano, Jordánsko je krásná, 
skutečně krásná země. Přijďte i Vy 

alespoň na chvíli potěšit své oči 
pohledem na některá „nej“ z těch 
mnoha úchvatných míst, kterými 
byla tato země obdařena, a mož-
ná i načerpat inspiraci k jedné 
z Vašich budoucích cest…

Během prvního ze tří plánova-
ných setkání, které se uskuteční 
24. dubna ve sklepení pod radni-
cí, nahlédnete do historie země 

a kromě věhlasných monumentů 
poznáte i její přírodní krásy, protože 
jedno od druhého nelze oddělit, 
obé se v Jordánsku dokonale pro-
líná.

A možná budete překvapeni, 
že Jordánsko zdaleka není jenom 
proslulé skalní město Petra… 
Jste srdečně zváni. Začínáme 
v 18:00 hodin.

profil hlavního závodu

trať hlavního závodu  
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Jakub Čermák
Nar. 1986. Pochází z Teplic, 

je synem hudebníka Mirosla-
va Waneka (kapela Už jsme 
doma). Dosud vydal tři básnické 
sbírky, pod jménem Cermaque 
již čtyři autorská hudební alba. 
Věnuje se ale také videoprojek-

tům, za klip k písni Loďky skupi-
ny Zrní je nominován na cenu 
Anděla 2014. Jeho básně vyšly i 
ve sbornících Rapporti di errore 
(Mimesis, Milano 2010) a Nejlep-
ší české básně 2011 (Host, Brno 
2011). 

http://bandzone.cz/cermaque

Třetí rukáv města

tohle je místo
kde bledý cikán
hraje na kradenou kytaru
a těžká baré mu přidržují andělé

kde je život krásným zločinem
a smrt je ranou
která padla vedle

místo, kde vyjdou hvězdy
a nezapadnou zámky

Básníci dnešku

vybral Tomáš Klášterecký

V letošním roce bude v žid-
lochovickém chrámu slouže-
na již tradiční bohoslužba za 
naše město. Při té příležitosti 
pak budou k vidění cechovní 
korouhve a znaky v kostelních 
lavicích. 

Charakteristickým rysem měst 
bývala přítomnost dostatečného 
počtu řemeslníků a obchodníků. 
Řemeslníci se postupem věků 
začali sdružovat v organizacích 
zvaných cechy. A to buď na 
základě vlastních potřeb, ane-
bo častěji na popud vrchnosti. 
Cechy plnily krom své pracov-
ní funkce i tu veřejnou. Úplné 
počátky řemeslných sdružení 
můžeme hledat již v 9. st. v Byzan-
ci. Jejich největší rozmach 
nastává ve 14. a 15. století, kdy 
dochází ke specializaci řemeslné 
výroby. Např. z truhlářů se vyvi-
nuli stoličníci, lavičníci, postel-
níci, soustružníci a kolovrátníci. 
V tomto období se z cechů stá-
vají silné organizace se značnou 
mírou samosprávy. Teprve po 
určité době se objevují královské 
majestáty ustanovující cechům 
znaky.

V průběhu 18. st. cechy ustr-
nuly ve své životaschopnosti 
a staly se brzdou rozvoje nově 
nastupujícího průmyslu. Proto 
došlo k jejich rušení, aby mohla 
být otevřena cesta svobodné 
živnosti. Představitelé cechů byli 
cechmistři. Ti dohlíželi na kvalitu 
výrobků, zvláště u těch řemesel, 
jejichž zboží mělo být k pochvale 
města. Cechmistr také sedával 
v kostele ve vyhrazených lavi-
cích.

Cechovní znak je symbol jed-
notlivých řemeslníků, tvořený 
většinou podle heraldických 
zásad.

Základní umístění cechovní 
heraldiky:

Cechovní korouhve – prvot-

ní účel byl válečný, později se 
přeměnil na reprezentační. Znak 
cechu byl na korouhvi vyšitý.

Pečetidla – nejčastější použití 
cechovních znaků. Používala se 
pro potřeby cechů vykonávat 
úřední činnost, tj. vystavovat 
listiny, které musely mít právní 
hodnotu. V jejich středu byl vyryt 
symbol cechu.

Cechovní truhlice – sloužily 
k ukládání cechovních písem-
ností, pečetidel atd.

Vývěsní štíty – kovová cechov-
ní znamení velkých rozměrů, kte-
rá byla zavěšena nad vstupy do 
domů a do dílen řemeslníků.

Nádoby – cechovní symbo-
ly se nacházejí také na nádo-
bách, např. džbánech, lahvích, 
konvích, používaných příslušníky 
daného cechu.

Knižní malba – miniatury a ryti-
ny dokladují velké množství 
cechovní heraldiky.

Stavby – symboly zdobily 
důležité budovy ve městech, 
např. radnice, brány, věže, kos-
tely atd.

Hlavním účelem cechovního 
zřízení byla bratrská rovnost, kro-
mě nejmladších mistrů. Každý 
nový mistr nesměl mít celý rok 
tovaryše a musel pracovat sám. 
Noví mistři museli celý rok nosit 
do kostela cechovní svíce a taky 
je zhasínat. Při procesích nosili 
podstavníky se svícemi a na val-
né hromadě posluhovali cech-
mistrům. 

Bylo zakázáno, aby se dva 
mistři spolčovali pro rozšíření živ-
nosti a aby jeden pracoval pro 
druhého. Suroviny musely mít 
stejné se stejnou kvalitou, aby 
byla jednotná sazba, zač se co 
smí prodávat. K lepším výdělkům 
si pomáhali řemeslníci, kteří moh-
li dělat na sklad a potom mohli 
se svými tovary jezdit do světa. 
K lepšímu žití přispívaly jejich ženy 
– výnosem z gruntů, protože kaž-
dý řemeslník byl také rolníkem. 

Zchudlý člen cechu měl právo 
na podporu z cechovní poklad-

nice, a jestliže onemocněl, tak jej 
ostatní navštěvovali, v těžkých 
případech i v noci. Tyto návště-
vy a podpora patřily k cechovní 
cti, vždyť každý cech měl svou 
korouhev a při každém procesí 
za ní všichni z cechu kráčeli. 

Aby nepošpinili svou čest 
a čest cechu, nesměli mistři ani 
tovaryši chodit po městě bosí 
a nesměli také obcovat s pohod-
ným* nebo s lidmi pro zločin tres-
tanými. Šibenici stavěli a opravo-
vali mistři všech cechů společně, 
aby si potom tuto práci nečest-
nou nemohli vyčítat. 

Nejhorší zločin bylo zlodějství, 
protože žádný cech netrpěl na 
mistrovi ani stín podezření. Proto 
když jej někdo nařknul, hned jej 
hnal k soudu, aby jej očistil. 

Druhým nejhorším zločinem 
bylo cizoložství, pro které mohl 
být řemeslník z cechu vyloučen. 

Poslední cechovní slavností byl 
pohřeb, jehož se museli účastnit 
všichni řemeslníci pod pokutou. 
Všichni museli být slavnostně 
oblečeni. Vyzdobenou rakev 
nesli nejmladší mistři.

*Pohodný neboli antoušek, 
někdy zvaný též drnomistr, byl 
příslušník již zaniklého řemesla, 
respektive zvláštní živnosti zvané 
pohodnictví. Zkráceně se člově-
ku vykonávajícímu toto povolání 
říkávalo ras. Jedná se o řemeslo, 
které spočívalo v likvidaci uhynu-
lých zvířat, dále v odchytu tou-
lavých zvířat, zde zejména psů 
a koček, a v jejich případném 
následném zabíjení.

Cechovní znaky v Židlochovi-
cích

Na novodobých cechovních 
lavicích pocházejících z 80. let 
minulého století, které byly vytvo-
řeny ve spolupráci s památ-
kovým ústavem, jsou umístěny 
původní cechovní emblémy. 
Jedná se o kruhové štíty s mír-
ně projmutými okraji, které jsou 
završeny nástavcem s korunou. 
V jejich hladké ploše jsou tech-

Známé a méně známé symboly kolem nás..., VI. část – CECHOVNÍ ZNAKY

Martin Otýpka
nikou intarsie vyobrazeny znaky 
jednotlivých řemesel s letopočty: 
Řezníci 1755, krejčí 1732, tkalci 
1754 a ševci 1732. Tyto emblé-
my jsou posledními pozůstatky 
původních cechovních lavic, 
které byly umístěny v zadní čás-
ti kostela v místech dnešních 
nových zpovědnic. Jejich veli-
kost je dosud patrná v dláždění 
lodi kostela, neboť málokdy se 
používala drahá dlažba v mís-
tech, kde se předpokládalo, že 
nebude vidět. V ostatních lavi-
cích pro lid se nacházejí proces-
ní cechovní podstavníky různých 
řemesel.

Podstavník krejčovský: na vál-
cové tyči v horní části reliéfně 
členěné vegetabilními úponky, 
je nasazena trojboká hlavice 
s polopostavami puttů-atlantů 
na nárožích. Z nástavce vyrůstá 
polopostava světlonoše se svíc-
nem ve tvaru rohu v rukách. 

Podstavník řádový: na kon-
ci polygonní tyče je nasazena 
hlavice s různými řemeslnickými 
znaky. Na krycí desce je anděl 
světlonoš držící roh hojnosti. 

Podstavník řeznický: na čtyř-
boké hlavici stojí anděl světlo-
noš. V jedné ruce drží svícen 
ve tvaru rohu hojnosti, druhou 
rukou přidržuje opřený štít se zna-
ky řezníků. 

Podstavník ševcovský: na vál-
cové tyči je nasazena kotoučo-
vá hlavice se štíty, na nichž jsou 
znaky. Na krycí desce stojí plas-
tiky sv. Kryšpína a sv. Kryšpiana. 
Opět drží rohy hojnosti. 

Podstavník tkalcovský: na tyči 
je trojboká hlavice s hlavička-
mi puttů na nárožích. Na krycí 
desce stojí andělé držící svícen 
ve tvaru rohu.

Tyto podstavníky byly součástí 
nejrůznějších průvodů, jak církev-
ních, např. slavnost Božího těla 
nebo průvod do polí na sv. Mar-
ka, tak i oslav města, např. vítání 
vzácných hostí.

místo tak blízko u srdce
že do něj bodá
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10. 4., 15:30 | SETKÁNÍ S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU
Povídání o možnostech alternativních přístupů v mateřských a 
základních školách. Lektorkou je waldorfská pedagožka pracující v 
lesní mateřské škole Veronika Uzlová Syrová.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  Robertova vila
vstupné:  dobrovolné

11. 4., 7:00 | ŽELEZNÁ SOBOTA
Vybírat budeme železný šrot a autobaterie. Nebereme staré chlad-
ničky a mrazáky. Nepleťte si železný šrot s domovním odpadem. Šrot 
nechte před svým domem na viditelném místě. Nemůžete-li vlastní-
mi silami šrot vynést na ulici, kontaktujte nás na tel.: 728 483 549.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice 

11. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT
Již 23. ročník mezinárodní kampaně, ve které dobrovolníci na celém 
světě organizují úklid svého okolí, cestiček, parků, zeleně, břehů řek 
atd. Vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice, Kynologický klub 
 Židlochovice ve spolupráci s ČSOP
místo:  sraz na parkovišti u budovy městského úřadu

11. 4., 9:00 | ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN V TERÉNU
pořádá:  ZO Českého zahrádkářského svazu Židlochovice
místo:  sraz zájemců u staré radnice

11. 4., 18:00−19:30 | MONTESSORI DÍLNA
Aneb hernička pro maminky. Kapacita omezena na 10 maminek.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  Robertova vila
vstupné:  členové zdarma, nečlenové 30 Kč
přihlášky:  do 10. 4. na e-mail: monschi@centrum.cz nebo na 
 tel. číslo 777 638 597

12. 4., 17:00 | VALNÁ HROMADA
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  www.sokol-zidlochovice.cz

16. 4., 18:00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
JOVAN DEZORT: DOMA V ŽIDLOCHOVICÍCH 
Výstava fotografií potrvá do konce června. Výstava se koná k 70. 
výročí osvobození Židlochovic a k svátku povýšení na město.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

17. 4., 15:30 | DĚTSKÁ ČAJOVNA
Čajovna pro celou rodinu s herničkou.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  Robertova vila

18. 4., 8:00−13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Těšit se můžete na široký sortiment poctivých domácích potravin. 
Nebudou chybět grilované speciality.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  náměstí Míru, Židlochovice
kult. program: dětský folklórní soubor Rozmarýnek z Pohořelic

18. 4., 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ + RODIČ 
Kategorie mladších i starších.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
cena:  80 Kč za družstvo
přihlášky:  do 15. 4. na tel. 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz

19. 4., 9:00 | MŠE ZA MĚSTO
Slavnostní průvod židlochovických spolků s prapory, vystoupí ŽDS 
Skřivánek a ZUŠ. Po mši vzpomínkové setkání k uctění památky žid-
lochovických obětí nacistické genocidy za 2. sv. války. Akt se usku-
teční ve spodní části náměstí.
pořádá:  město Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

19. 4., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU − FILIPÍNY NA KOLE
pořádá:  Inspiro, o. s.
místo:  sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

24. 4., 18:00 | JORDÁNSKO − ZEMĚ PŘÍRODNÍ A DUCHOVNÍ KRÁSY
Přijďte se seznámit s věhlasnými místy, památkami a přírodními sce-
nériemi této kulturně bohaté a přírodně rozmanité země.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
vypráví:  Dana Nentvichová
místo:  sklepení pod radnicí

Kulturní kalendář – duben 2015
25. 4., 9:30−12:00 | HOT ENERGY DAY
pořádá:  Ing. Jitka Pokorná
místo:  Orlovna Židlochovice
cena:  100 Kč/ 1. lekce, 150 Kč/ 2. lekce, 250 Kč/ celý blok
přihlášky:  pokorna.jitka@seznam.cz, www.jitkapokorna-ae.cz
info:  775 372 203

26. 4., 9:30−13:00 | XVI. ročník BĚHU ZDRAVÍ
Program: 9:30 hod. prezence, 10:00 hod. zahájení, 10:15 hod. čestné 
kolo, 10:30–12:30 hod. běhy dle kategorií.
pořádají:  Sdružení Židlochovice ve spolupráci 
 s městem Židlochovice a ŠAK Židlochovice
místo:  Židlochovice (u staré radnice)
startovné: dorostenci, ženy, muži – 50,- Kč

29. 4., 10:00−16:00 | ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
S sebou přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost.
místo:  Mateřská škola Židlochovice, sídliště Družba 673

29. 4., 19:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za Komínem

30. 4., 17:00 |ČARODĚJNICKÉ VÍTÁNÍ JARA
pořádá:  Skautské středisko Hrozen, Městské kulturní středisko,
 komise kultury
místo:  fotbalové hřiště v Židlochovicích
hraje:  Kombajn band Brno

Hledám ke koupi dům v Židlochovicích - opravy nevadí, zahradu 
uvítám. Tel.: 737 529 680.
Koupím byt 3+1 (3+kk, větší 2+1, 2+kk) v Židlochovicích. Tel.: 728 
832 677.
Koupím staré srpy a kosy, i poškozené, i veškeré příslušenství 
(brousky apod.), také fotografie a jinou dokumentaci, platí stále, 
nabídněte; schwarzjv@seznam.cz, 602 411 887.

Florentin Robert
19. dubna uplyne 220 let od chvíle, kdy se ve francouzském departmentu 
Isère narodil v místní vážené rodině Robertů syn Florentin. O 42 let 
pozdějil spojí tento činorodý podnikatel a inovátor nesmazatelně své 
jméno s Židlochovicemi. Založil zde cukrovar, který se zásluhou jeho 
a následně jeho syna Julia stal centrem evropského cukrovarnictví. 
Inovace zde zaváděné přebíraly následně cukrovary celého světa.
Z cukrovaru mnoho nezbylo, ale každý obyvatel Židlochovic zná 
Robertovu vilu, postavenou právě Florentinem jako rodinné sídlo. 
Florentin Robert, poslanec Říšského sněmu, nositel Řádu železné 
koruny, Rytíř čestné legie.
Časopis Světozor tři roky po jeho smrti v článku Florentin a Julius 
Robertové bez přehánění píše: „Není zajisté v celém světě 
cukrovarnickém jmena tak známého, tak zvučného jako jméno 
Florentina Roberta.”

19. dubna 1795 Isère – 10. července 1870 Židlochovice
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otevírá od dubna 2015 nové kurzy pilates a powerjogy (út + čt 18:30, 
19:30) - Ortopedie Holoubek, Židlochovice
pořádá akce
25. 4. 2015  HOT ENERGY DAY - TJ Orel Židlochovice

Více info: pokorna.jitka@seznam.cz, www.jitkapokorna-ae.cz, +420 775 372 203

•

•
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12 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

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, IČ: 00282979. Za obsah Židlochovického zpravodaje odpovídá vydavatel. Odpovědná redaktorka Milena Moudrá. Mediální komise 
si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty 
přijímá Bc. 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 Bc. Martina Golová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1850 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně 
doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 3. 4. 2015, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

Setkání se starostou | foto: Milena Moudrá

Družina − Napoleonův labyrint| foto: archiv družiny ZŠ Židlochovice

Vynášení Morany | foto: Miroslav Gergel

Výročí TGM - kladení věnce | foto: Jakub Kratochvíl

Bodování vín | foto: Miroslav Gergel

Křížová cesta | foto: Soňa Sommerová

Mokřad líchy| foto: Tomáš Šenkyřík Skokan ostronosý v Knížecím lese | foto: Tomáš Hájek
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