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Asi všichni jsme zaregistrovali, že vzrůs-
tá počet požárů porostu na Výhoně, co 
s tím, pane starosto?

Je tomu tak, po několika letech klidu se 
nám opět začaly ve zvýšené míře vyskytovat 
požáry v přírodním parku na Výhoně. Jed-
ná se o poměrně rozsáhlé území, do kterého 
zasahují katastry tří obcí, a to konkrétně Blu-
činy, Židlochovic a Nosislavi. Jen za poslední 
dva měsíce se jednalo o pět případů.

Jde o drobnější zásahy?
Ač by se mohlo zdát, že požáry travního 

porostu nejsou nic složitého, opak je prav-
dou. Zvláště na Výhoně, kde vítr poměrně 
rychle rozšiřuje zasaženou plochu a jedná 

Jan Vitula: Požáry na Výhoně

se často o neudržované území se souvislý-
mi travními porosty, jde téměř bez výhra-
dy o velmi komplikované zásahy. Vše navíc 
ztěžuje špatná dostupnost terénu. Za takové 
situace se nelze divit, že každý zásah vyžadu-
je čtyři jednotky, a tedy celkově přibližně 
dvacet zasahujících hasičů.

To asi nebude levné, viďte?
To jistě není. Pokud počítáme zhruba dvě 

hodiny likvidace požáru na jeden případ a 
náklady na jednu zásahovou jednotku asi 
šest tisíc korun, vyjde nám jednoduchým 
výpočtem cena kolem padesáti tisíc korun 
za každý jeden případ travního požáru. 
Co je však o mnoho horší, tato vytíženost 
hasičského sboru zcela logicky přináší rizi-
ko nedostupnosti hasičů při potenciálních 
jiných krizových událostech.

Jsme sice rádi, že v našem městě byla navý-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

šena kapacita hasičské stanice, ale to nikoho 
neopravňuje k nezodpovědnému počínání 
v našem přírodním parku. Dlužno podo-
tknout, že všechny akce zatím hasiči bravur-
ně zvládli a zabránili tak větším škodám.

Tušíte, kdo je viníkem? Bezohlední 
zahrádkáři, nebo je to úmysl škodit?

Může se jednat o obojí. V každém přípa-
dě rizikovost takového počínání se zvyšuje 
úměrně tomu, jak krajina v posledních letech 
vysychá. Přestože se zdá, že letos zatím bylo 
srážek dost, nepodařilo se dosud dorovnat 
vláhový de1 cit z uplynulých let. Stav spod-
ních vod je dlouhodobě neutěšený a pro 
jižní Moravu jsou prognózy i nadále velmi 
nepříznivé. 
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Jaké jsou za vypalování trávy postihy?
Je dobré zdůraznit, že u nás trvale platí 

zákaz vypalování porostů. Hrozí sankce za 
prvé za vypalování porostů a za druhé za 
způsobení požáru nedbalostí. U obojího je 
pokuta ve výši pětadvacet tisíc korun. 

Nevyvolávají časté zásahy v židlochovic-
kém okolí u hasičské jednotky nevoli?

Absolutně ne. Jsou to profesionálové 
každým coulem, a do tohoto konstatová-
ní samozřejmě zahrnuji i naše dobrovolné 
hasiče. Navíc HZS myslí i na komfort obča-

nů a chystá v našem městě velmi vstřícný 
projekt, který spočívá v omezení užívání 
sirén ke svolávání hasičů nočních hodinách. 
Očekáváme, že v průběhu letošního roku 
dojde k jeho zahájení.

Poslední, co bych rád zmínil ohledně 
požárů na Výhoně, jsou škody, které na prv-
ní pohled nejsou příliš vidět a které se týkají 

drobných živočichů. Na rozdíl od větší zvěře 
nestačí v drtivé většině případů před ohněm 
utéct. Vzhledem k tomu, že požáry vznikají 
v jarním období, kdy 3 óra i fauna procitá, 
jsou škody skutečně velmi rozsáhlé.

Apeluji proto na spoluobčany, aby se rizi-
kové manipulace s ohněm na Výhoně raději 
vyvarovali.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tentokrát uskuteční ve středu 26. dubna v 18:00 hodin v restauraci 
Za komínem. Ing. Jan Vitula, starosta

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Historické město Židlochovice: 780 let od první zmínky

V dubnu si připomínáme datum povýše-
ní Židlochovic na město. Při této příležitosti 
bych rád vzpomenul  i další významné výro-
čí, které by nemělo projít bez povšimnutí.

Je to přesně 780 let, kdy byly Židlocho-
vice poprvé zmíněny v o1 ciálním úředním 
dokumentu. V roce 1237 byla českým krá-
lem Václavem I. (1230–1253) vydána listina 
pro kostel sv. Petra v Brně. V tomto latin-
sky psaném dokumentu, kterým šlechtic 
Boček z Obřan obdarovává klášter ve Žďáře 
nad Sázavou, je mezi svědky uveden Ryem 

de Selowitz, zřejmě tehdejší majitel vsi s tvr-
zí, česky zvané Židlochovice. Další zmínky 
o Židlochovicích nacházíme ještě ve středo-
věkých listinách ze 13. století, konkrétně z let 
1252 a 1256. Je zajímavé, že první obsáhlej-
ší zpráva o vsi Židlochovice pochází z roku 
1349. Zde se uvádí, že ves byla v držení 
Archleba a Bohuše ze Ždánic.

Originální dokument obsahující první 
písemnou zmínku je uložen v Moravském 
zemském archivu v Brně. Nicméně Žid-
lochovice jsou nesporně ještě starším síd-
lem. Mnohé nám může napovědět, když se 
podíváme na původ jména Židlochovice. 
I když není pravděpodobně zcela objasněn, 
můžeme se setkat s několika výklady, které 

jsou poměrně logické. První hypotézou je, že 
název našeho města vychází ze staroslovan-
ského pojmenování bažiny (bažina = židli-
na). Druhou je zdrobnělina staročeského 
jména Ždislav, které se pozdějším přesmy-
kem změnilo na Židla. Zdrobnělina toho 
jména poté zní Židloch.

Město, v němž žijeme, je mnoha století-
mi provázáno s mimořádnými historickými 
událostmi a tradicemi. Udržování těchto tra-
dic nás spojuje s našimi předky a já jsem rád, 
že se tak děje i za přispění činnosti místních 
spolků.

Nadační listina šlechtice Bočka z Obřan s první písemnou zmínkou o Židlochovicích z roku 1237
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 24. února 2017 
výběr z usnesení
RM schvaluje:

koncepci rozvoje sídelní i krajinné zeleně 
na období 2017–2018. 
navrhované znění Směrnice k postupu 
při přijímání a evidenci nálezů a dal-
šího nakládání s nimi s účinností od 
24. 2. 2017.

<

<

RM souhlasí:
se zřízením přípravné třídy v Základní 
škole Židlochovice, Tyršova 611.

RM 10. března 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

na základě vlastní žádosti uvolnit z člen-
ství v Komisi sociální a zdravotní RM 
pana MUDr. Slavomíra Šmída.

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Čištění komunikací proběhne již začátkem dubna

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

Ve dnech 3. až 11. dubna od 7:30 do 15:30 
hodin bude probíhat v našem městě strojní 
čištění vozovek místních komunikací. Žádá-
me řidiče, aby v tento den neparkovali své 

automobily na vozovkách a parkovištích, a to 
v ulicích, kde budou nainstalovány dopravní 
značky s informací o datu čištění. Upozorňu-
jeme majitele automobilů, že v případě nere-
spektování přenosného dopravního značení 
bude jejich automobil odtažen. 

Děkujeme vám za pochopení.

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

Honička na Výhoně prověřila kvality nového vozu 
městské policie Duster 4x4

V týdnu na konci března prováděla hlídka 
naší městské policie pravidelnou kontrolu 
zákazu vjezdu motorových vozidel v kata-
stru obce Blučina na pozemní komunikaci 
směrem k rozhledně Akátová věž. Při této 
kontrole chtěli strážníci zastavit terénní 
vozidlo, které přijíždělo po komunikaci smě-
rem k nim. Řidič terénního vozidla však na 
výzvu k zastavení nereagoval, vjel do pole 

vedle komunikace a začal strážníkům ujíždět 
směrem k lesnímu porostu. Díky novému 
vozidlu Duster 4x4 mohli strážníci vozidlo 
pronásledovat i v těžkém terénu a asi po 1,5 
km se jim ujíždějící vozidlo podařilo zasta-
vit. Po provedení nezbytných úkonů ke zjiš-
tění totožnosti osob, které byly ve vozidle, se 
ukázalo, že řidič ujíždějícího vozidla nevlast-
ní řidičské oprávnění a také vozidlo nepro-
cházelo evidencí vozidel. Řidič vozidla byl 
na místě zadržen a předán Policii ČR. Dále 
bude celý případ předán správnímu orgánu.

Termíny čištění jednotlivých ulic:

pondělí 3. 4. Kpt. Rubena, Jiráskova, Janáčkova, Bezručova, Alšova, Lidická, 
Dvořákova

úterý 4. 4. nám. Míru, Žižkova, Brněnská, Nádražní, Tyršova

středa 5. 4. Robertova vila, Zámecká, Cukrovarská, Robertova, Dezortova, 
Joštova, Topolová, Svratecká, Sportovní

čtvrtek 6. 4. Smetanova, Husova, Palackého, Nerudova, Ulička, Masarykova

pondělí 10. 4. Nad farou, Legionářská, sídliště Družba, Strejcův sbor, Coufalíkovo 
náměstí, Malinovského

úterý 11. 4. Komenského, cyklostezka k ČOV, Meruňková, Žerotínovo nábřeží

Otázky pro místostarostu
Ing. Petra Chocholáče:

V minulém čísle Zpravodaje jsme otiskli 
příspěvek místostarosty Tomáše Šenkyří-
ka, který informoval o novém dotačním 
titulu na poskytnutí 9 nančního příspěvku 
na obnovu fasád domů ve městě. Návrh 
na poskytnutí pomoci majitelům domů 
podal Petr Chocholáč.

Jak a kdy vznikla myšlenka poskytnout 
pomoc soukromým osobám při zdokona-
lení vzhledu jejich domů?

Samotná myšlenka vznikla někdy v polo-
vině loňského roku. Čas od času si projdu 
celé město, abych byl v obraze, co je v Židlo-
chovicích nového a co se v našem městě děje. 
Jak pokračují projekty, které jsme nastarto-
vali, co je špatně a co by bylo v našich silách 
změnit k lepšímu.

Uvědomil jsem si, že je u nás řada domů, 
které mají fasády dlouhodobě ve velmi neu-
těšeném stavu, případně je po léta nemají 
vůbec, což samozřejmě nepřispívá k pěk-
nému vzhledu města. A přitom se mnohdy 
jedná jen o pár metrů čtverečních omítky, 
tedy nikterak extrémně 1 nančně nákladnou 
záležitost.

Když jsem se pídil po tom, proč někteří 
majitelé nemovitostí vzhled svého domu 
dlouhodobě neřeší, dospěl jsem k závěru, že 
je to většinou z 1 nančních důvodů a v menší 
míře proto, že je jim prostě jedno, jak jejich 
dům zvenku vypadá.

A protože v zájmu vedení města je, aby 
Židlochovice byly, mimo jiné, stále hez-
čí, začal jsem uvažovat o způsobu, jak tyto 
majitele nemovitostí stimulovat a jak jim 
pomoci. Výsledkem byl návrh, který jsem 
přednesl na radě města.

Bylo těžké  návrh prosadit?
Musím říct, že rada města přijala můj 

návrh na vytvoření dotačního programu na 
opravy fasád velmi vstřícně a dokonce ho 
označila za dobrý nápad. Následně jsme ho 
společně s Tomášem Šenkyříkem dopilovali 
až do 1 nální verze, kterou schválilo jedno-
myslně i zastupitelstvo města. Snažili jsme 
se o to, aby pravidla a celý proces získání 
dotace byl jednoduchý, jasný a jednoznačný, 
bez nadbytečného papírování.

Jaká jsou kritéria k získání dotace, 
můžete uvést alespoň ta nejzákladnější?

Dotace se týká výhradně obnovy fasád 
staveb na území Židlochovic, a to pouze 
fasád orientovaných do ulice nebo fasád na 
pohledově exponovaných plochách. Dotaci 
nelze uplatnit na pořízení tepelné izolace 
fasády a může být poskytnuta pouze žadate-
lům, kteří mají vyrovnány všechny závazky 
vůči  městu. To jsou základní pravidla.

Těším se, že tento „fasádový“ dotační pro-
gram bude hojně využívaný a Židlochovice 
budou ještě hezčí než doposud.

(pozn. redakce: Termín k podání žádosti 
o dotaci vypršel k 31. březnu.)Místo odtahu: Brno-Slatina, Drážní 9, centrální parkoviště odtahů, tel.: 548 217 484, 

602 737 673, 606 745 412 nebo 604 290 319 (MP Židlochovice), cena odtahu je 1.920,– Kč.
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Bc. Martina Holoubková
Kancelář tajemníka

Ptačí chřipka je na ústupu, veterinární správa přesto doporučuje dodržování 
zásad bezpečnosti

Zrušená mimořádná opatření na celém 
území republiky zakazovala pořádání akcí, 
při nichž docházelo k soustředění většího 
množství drůbeže nebo ptactva na jednom 
místě.

Od 28. února neeviduje SVS v ČR žádné 
nové ohnisko ptačí chřipky. Po provedené 
povinné dezinfekci nákazou zasažených 
chovů a uplynutí legislativou daných lhůt 

byla již zrušena uzavřená pásma u osmi 
ohnisek a pro chovatele v těchto oblastech 
již neplatí mimořádná veterinární opatření. 
V ochranných pásmech a pásmech dozo-
ru okolo všech zbývajících ohnisek naopak 
platnost nařízených povinností a omezení 
v souvislosti s nákazou platí, postupně však 
bude rušených pásem přibývat. Aktuální 
stav vydaných a nařízených mimořádných 
veterinárních opatření lze sledovat na webu 
Státní veterinární správy: www.svscr.cz/nar-
izeni-vydana-svs-v-souvislosti-s-aktualni-
nakazou-ptaci-chripky-na-uzemi-cr/.

Ivana Palášková
Odbor dopravy

Přes sedmdesát tisíc motoristů si musí letos vyměnit řidičské oprávnění

O nový řidičský průkaz lze požádat již 
tři měsíce před skončením jeho platnosti a 
je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 dnů. 
V případě expresního vydání do pěti dnů si 
řidiči připlatí 500 korun. 

Za výměnu žadatel neplatí žádný poplatek, 
a to ani pokud mu řidičský průkaz již propa-
dl a on žádá o výměnu zpětně. V takovém 
případě se však řidič vystavuje riziku pokuty 
za řízení bez platného dokladu, za tento pře-
stupek mu hrozí pokuta do 2000 Kč na mís-
tě, v případě správního řízení až 2500 Kč.

Nejvíce řidičů s končícím průkazem je 
z Prahy, Středočeského a Jihomoravské-
ho kraje, z hlediska měsíců potom zbývá 
k výměně nejvíce řidičáků v srpnu, říjnu a 
listopadu.

V roce 2007 bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem 1 146 518. Protože platnost řidičských oprávně-
ní je 10 let, čeká tyto řidiče výměna dokladu během letošního roku. Výměnu zatím provedlo něco málo přes 130 tisíc 
motoristů.

Navzdory lepší nákazové situaci je rizi-
ko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. 
Veterinární správa proto opět připomíná 
chovatelům nutnost dodržovat zásady biolo-
gické bezpečnosti.

Aktuální informace o výskytu ptačí chřip-
ky v ČR najdete na stránkách Státní veteri-
nární správy.

Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – aviární in= uenzy na území České republiky, vydaná 10. ledna 2017.

Konec platnosti ŘP v roce 2017 podle měsíců v Jihomoravském kraji

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

1660 3047 4381 5177 5853 5642 6455 7237 7636 11287 8725 5804

celkem: 72904

Konec platnosti ŘP v roce 2017 podle měsíců v Židlochovicích

34 66 90 118 114 127 132 169 176 254 175 137

celkem: 1592

Věk držitelů ŘP/Židlochovice

30 a méně 31–40 41–50 51–60 61 a více celkem

133 251 455 317 436 1592

Doklady k výměně řidičského průkazu za nový:
platný průkaz totožnosti 
jedna průkazová fotogra9 e
současný řidičský průkaz

Výměny provádí příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče).

–

–

–

Větrané nádoby a kompostovatelné sáčky na kuchyňský odpad

Neváhejte a vyzvedněte si větrané nádoby 
a kompostovatelné sáčky. Jde o speciální 
separační košíky s biologicky rozložitelný-
mi sáčky na třídění bioodpadu v domác-
nostech.

Město Židlochovice si připravilo pro prv-
ních sto občanů (jedna nádoba na domác-
nost), kteří jsou zapojeni do odvozného 
systému separovaného odpadu, větrané 
košíčky a 50 kusů rozložitelných sáčků. Kdo 
má zájem, může si je zdarma vyzvednout 
na Městském úřadě Židlochovice, Nádražní 
750, Odbor životního prostředí a stavební-
ho úřadu u paní Gabriely Kročilové.

Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Kompostovatelné sáčky slouží pro sběr 
kuchyňského odpadu z domácností. Do sáč-
ků lze ukládat listy a nať ze zeleniny, slupky 
z brambor, slupky a jadřince z ovoce, sko-
řápky z ořechů a vajec, starý chléb a pečivo, 
kal z kávy a čaje, použité papírové ručníky 
a utěrky, odpad z pokojových květin.

pokračování na straně 5 >>

(zdroj: Ministerstvo dopravy, údaje platné k 1. 3. 2017)
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Ve větraných nádobách (košících) se 
netvoří plísně a nevzniká zápach. Po napl-
nění je možno tyto odpady bez vysypávání 
přímo kompostovat. Ke kuchyňským sáč-
kům o objemu 8 litrů je dodáván větratelný 

košík. Kompostovatelné sáčky propouštějí 
vlhkost a tím snižují hmotnost odpadu a 
zabraňují vzniku nepříjemných pachů. Na 
biologicky rozložitelných sáčcích je napsá-
no, co všechno do košíku patří. Bioodpad 
pak mohou lidé vyhodit do hnědé popelnice 
přímo v tomto speciálním sáčku.

Jen za loňský rok  bylo vytříděno celkem 
119 tun bioodpadu, který svozová < rma 
odvezla na kompostárnu. 

Děkujeme, třiďte odpad, má to smysl!

pokračování ze strany 4 >>

Větrané nádoby a kompostovatelné sáčky na kuchyňský odpad

Družina má talent: Vystoupit před publikem není jen tak

Irena Adler Pavelková
Spolek rodičů při ZŠ Židlochovice

Již čtvrtý ročník soutěže „Družina má 
talent“ proběhl v polovině února. Družinové 
děti tak měly možnost připravit si vystou-
pení a prezentovat svůj um před spolužáky 
a pětičlennou komisí, která byla složena ze 
zástupců rodičů a žáků. 

Mgr. Romana Řičicová
učitelka angličtiny základní školy

Velký úspěch Elišky Janíčkové v angličtině

Za účasti žáků naší školy se 23. února 
konalo okresní kolo soutěže v anglickém 
jazyce na Základní škole v Modřicích.

V kategorii mladších naši školu reprezen-
toval Martin Plášek ze 7. B, který se umístil 
na pěkném 5. místě. Ve starší kategorii naše 
barvy hájila Eliška Janíčková z 9. D. Ve velké 
konkurenci 20 žáků z okolních škol Eliška 

okresní kolo vyhrála. Postoupila do krajské-
ho kola, ve kterém soutěžila 2. března v Brně, 
v Centru volného času Lužánky. Eliška se 
stala šestou nejlepší účastnicí v celém Jiho-
moravském kraji. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.

A rozhodně bylo na co se dívat! Děti si svá 
vystoupení pečlivě připravily a předháně-
ly se, kdo půjde na řadu. U některých byla 
sice znát špetka trémy, ale navzdory tomu 
odhodlaně vystoupily před publikem a užily 
si atmosféru této soutěže. 

Účinkující vystupovali buď jednotli-
vě nebo ve skupinkách a diváci tak mohli 
zhlédnout celkem 25 krátkých představení. 
Děti se prezentovaly v tanci, zpěvu, recitaci, 

kreslení, skládání Rubikovy kostky, hře na 
kytaru, na klavír, a dokonce i na bubínek. 
Publikum mohlo také obdivovat dovednosti 
ve skoku přes švihadlo, gymnastické cviky, 
vystoupení mima či dokonalé karetní a kou-
zelnické triky.

Porota bedlivě pozorovala všechna vystou-
pení a již v úvodu bylo zřejmé, že hodnotit 
výkony nebude jednoduché, jelikož úroveň 
účinkujících byla skutečně vysoká. Vítě-
zové byli vyhlašováni ve třech kategoriích: 
první třída, druhá třída, třetí a čtvrtá třída. 
Je však nezbytné zdůraznit, že ocenění by 
si zasloužili všichni vystupující, neboť byla 
znát důkladná příprava, které věnovali čas 
a úsilí, a v neposlední řadě také mnozí pře-
konali svůj přirozený ostych. A to je právě 
jeden z přínosů takové akce – děti poznaly, 
že vystoupit před větším publikem, předsta-
vit se a předvést něco ze svých dovedností 
není jen tak, že je potřeba vše promyslet, 
naplánovat a vyzkoušet a ve 1 nále také snést 
srovnání s ostatními. 

Všem účinkujícím patří velký dík a obrov-
ská pochvala, stejně tak jako rodičům, kteří 
dětem pomáhali s přípravou. A samozřej-
mě také vychovatelkám školní družiny, bez 
jejichž skvělé organizace a stálého úsměvu 
na rtech se žádná družinová akce přirozeně 
neobejde.

Máme talent! / foto: archiv školní družiny  

Vítězka okresního kola v anglickém jazyce
Eliška Janíčková / foto: archiv školy
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Změny školského zákona v praxi

V srpnovém čísle Zpravodaje informova-
la ředitelka základní školy Ing. Jana Králová 
o změnách ve školském zákoně, které vstou-
pily v platnost 1. září 2016. Výraznou změ-
nou prošel systém přijímání dětí k základ-
nímu vzdělávání. Zákon posouvá termín 
zápisu do 1. třídy i termín přijímání dětí do 
mateřských škol. Poslední rok předškolní 
docházky se stal ze zákona povinným.

Paní ředitelko, jak tyto změny vypadají 
v praxi?

Zápis do prvních tříd bude probíhat 
v dubnu. Rodiče v té chvíli již budou žádat 
buď o přijetí k základnímu vzdělávání nebo 

žádat o odklad. A protože k žádosti o odklad 
je třeba doložit mimo jiné i doporuče-
ní z pedagogicko-psychologické poradny 
(PPP), musí rodiče s dítětem do poradny 
zajít už v únoru a březnu. Zápis ve škole se 
skládá ze dvou částí – z administrativní (s 
rodičem) a z motivační (s dítětem). Zjištění 
v motivační části tentokrát nepomohou rodi-
čům v rozhodování, zda školní docházku 
odložit, či ne; rodiče od vyučujících obdrží 
pouze doporučení, které oblasti s dítětem 
ještě rozvíjet, na co se zaměřit, aby jejich dítě 
bylo 1. září co nejlépe připraveno na školní 
docházku.

Rodiče tedy mají čistě na základě svých 
osobních odhadů o zralosti dítěte navští-
vit pracoviště PPP a vyžádat si odborné 
posouzení? 

Od prosince 2016 jsme v úzkém kontaktu 
s učitelkami z Mateřské školy Židlochovice, 
a ty doporučují rodičům, u kterého dítěte je 
vhodné zvážit odklad, případně se jít poradit 
do PPP. V lednu jsme společně uspořádali 
schůzku pro rodiče předškoláků, kdy byli 
informováni o změnách v legislativě, postu-
pech při zapisování dětí do školy a o před-
pokladech školní zralosti. Koncem ledna 
navštívila naše speciální pedagožka školku, 
aby se podívala, jak děti pracují ve známém 
prostředí. Následně navázala kontakt s něk-
terými rodiči, aby byl přechod z předškolní-
ho do školního vzdělávání co nejhladší.

Novinkou, kterou chystáte pro školní 
rok 2017/18 je zřízení přípravné třídy. To 
sice vyplývá ze zákona, ale v Židlochovi-
cích ještě model přípravné třídy aplikován 
nebyl…

O zřízení přípravné třídy rozhodla rada 
města především z toho důvodu, že mateř-
ská škola je stále velmi naplněná. Přípravné 
třídy nejsou novinkou, jen nejsou zřizovány 
u všech škol automaticky. Do přípravného 
ročníku se přijímají pouze děti s odkladem 
školní docházky a třídu lze naplnit nejvýše 
do 15 dětí. Režim pro děti v přípravce bude 
něco napůl cesty mezi školkou a školou. 
Dopolední činnost dětí se bude řídit vzdělá-
vacím programem pro předškolní vzdělává-
ní, odpoledne bude možné děti přihlásit do 
školní družiny. 

Od 1. 9. 2017 je poslední rok předškolního 
vzdělávání povinný a rodiče se mohou roz-
hodnout, zda dítě přihlásí do přípravné třídy 
ZŠ či bude dále navštěvovat v MŠ.

Technika má na základní škole zelenou

Jakub Janča
zástupce ředitelky ZŠ Židlochovice

Základní škola Židlochovice je od loňské-
ho září jednou ze dvou jihomoravských škol, 
které navázaly intenzivní spolupráci s Vyso-
kým učením technickým v Brně. Cílem je 
propagovat vědu a techniku, představit žá-
kům moderní vědecká pracoviště a nastar-
tovat jejich možnou budoucí kariéru v této 
oblasti.

Po podzimní spolupráci s chemickou 
fakultou nás letos na jaře čeká nabitý pro-
gram na fakultě elektro. Osmáci si prohléd-
nou moderní laboratoře, ve kterých probíhá 
špičkový výzkum, zkusí si postavit a napro-
gramovat robota a dozví se vše o elektřině 

v interaktivní expozici Elektrikárium. Ti nej-
lepší, kteří se fyzice a technice dlouhodobě 
věnují a reprezentují naši školu na různých 
soutěžích, budou mít navíc možnost nav-
štívit další program zaměřený na jadernou 
fyziku a elektrotechniku.

Naše škola dále od února zařadila do výu-
ky informatiky stavbu a programování robo-
tů pomocí stavebnic Lego Mindstorms. Žáci 
se prostřednictvím práce se stavebnicemi 
naučí technickému myšlení a v praxi zvlád-
nou základy programování, výuka navíc 
žáky opravdu baví. Moderní pomůcky však 
něco stojí, a proto škola intenzivně hledá 
sponzory z řad veřejnosti a podnikatelských 
subjektů zaměřených na techniku a techno-
logie.

Když se v dnešní době zeptáte, kdo je na trhu práce nejvíce žádaný a kdo má po škole téměř jisté uplatnění, dostanete 
téměř vždy stejnou odpověď. Absolventi technických oborů. A protože budoucí uplatnění žáků je pro vedení školy na 
prvním místě, intenzivně se na tuto oblast zaměřuje.

pro děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

<

<

Z výuky technických předmětů / foto: archiv školy 
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Uznávaný historik Jiří Pernes přednášel v hodinách dějepisu

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

V pátek 3. března se na gymnáziu usku-
tečnila přednáška Jiřího Pernese o ději-
nách Československa v letech 1945–1992. 
Zúčastnili se jí žáci sexty a septimy a 
zájemci o dějepis od sekundy do kvinty.

V listopadu loňského roku se totiž Jan 
Hroudný (septima), Jan Procházka z Hola-
sic a Jan Procházka ze Syrovic (oba ze sexty) 
zúčastnili celostátního kola Dějepisné sou-

těže gymnázií v Chebu. S Jiřím Pernesem se 
zde setkali a domluvili se s ním, že přijede na 
gymnázium do Židlochovic.

Pro dějepisce to byla velmi vzácná návště-
va. Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. je vedou-
cím pracovníkem brněnského pracoviště 
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd 
ČR v Praze, působí mimo jiné i na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a externě vyučuje na Masarykově univerzi-
tě v Brně. Specializuje se na dějiny českých 
zemí na přelomu 19. a 20. století a na česko-
slovenské dějiny po roce 1945.

Účastníci přednášky byli velmi spokojeni. 
Trojice soutěžících z Chebu a Jakub Řehoř 
z kvarty, který dva roky po sobě postoupil do 
krajského kola Dějepisné olympiády, se hos-
tovi věnovali i po přednášce. Společně nav-
štívili židlochovický zámek a poobědvali.

Všichni tři Honzové se přihlásili i do dal-
šího ročníku Dějepisné soutěže gymnázií. 
V dubnu je čeká okresní kolo. Jakub Řehoř 
bude v březnu soutěžit v krajském kole Děje-
pisné olympiády. Přejeme hodně štěstí!

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Zájem o středoškolskou odbornou činnost mezi studenty stále stoupá

V pondělí 20. března proběhla na gym-
náziu přehlídka prací SOČ (sředoškolská 
odborná činnost). Studenti si jednak procvi-
čili prezentace prací před okresním kolem 
soutěže, ale také s nimi seznámili spolužáky 
a pozvané hosty. Zájem projevil především 
pan starosta Ing. Jan Vitula, který SOČka-
řům vyjádřil pochvalu a velkou podporu.

Poděkování za práci ale nepatří jenom 
studentům, je potřeba ocenit i jejich konzul-
tanty. V letošním školním roce bude soutěžit 
jedenáct prací v deseti oborech. Tři práce 
vedla Mgr. Vendula Provazníková, tři práce 
Mgr. Hana Vybíralová, dvě práce Mgr. Dana 
Pauková, dvě práce PhDr. Debora Zeme-
nová a jednu práci Mgr. Danuše Švarzber-
gerová. Zásluhu na výsledku prací mají ale 
i oponenti, kteří pracují ve školním kole 
v porotě přírodovědných oborů a v porotě 
humanitních oborů. Kromě výše uvede-
ných je to Mgr. Hana Stravová, Mgr. Tomáš 
Dratva, Mgr. Helena Marková, Mgr. Zuzana 
Mezulianiková, Mgr. Hana Žampachová a 
Mgr. Jana Holánková. Jejich připomínky při-
spívají ke zlepšení kvality prací, takže jejich 

výsledná verze je takovým společným dílem 
všech zúčastněných stran. A věřte, že hlavní 
motivací je hlavně nadšení.

Práce do SOČ vznikají na gymnáziu od 
roku 2005. Do roku 2013 soutěžili studenti 
většinou v oboru historie a umísťovali se na 
pěkných místech v krajském kole. Největ-
šími úspěchy byla účast Lucie Suchánkové 
v celostátním kole v roce 2006 a Michaely 
Mlejnkové v roce 2011. O rok později byl 
účastníkem nejvyššího kola také Vojtěch 
Procházka, který si už vybral obor 1 loso1 e, 
politologie a ostatní humanitní a společen-
skovědní obory. 

Od roku 2013 se k historikům začali přidá-
vat i studenti, kteří si zvolili například fyziku 
nebo chemii a další obory. V roce 2014 už 
soutěžilo osm studentů v šesti oborech (do 
celostátního kola postoupil Marek Otýpka 
v oboru matematika a statistika), v roce 2015 
deset studentů v osmi oborech (v celostát-
ním kole reprezentoval školu Marek Otýp-
ka v oboru matematika a statistika a Ondřej 
Hoberla v oboru tvorba učebních pomůcek, 
didaktická technologie), v roce 2016 sedm 
studentů v sedmi oborech a v letošním roce 
je to zatím nejvyšší počet, jedenáct studentů 
v deseti oborech.

Pavel Hulman: Islamofobie okolo 
nás (obor 1 lozo1 e, politologie a ostatní 
humanitní a společenské obory):

Pavle, zvolil jste si, pro současnou 
dobu, poměrně kontroverzní téma, 
proč? Je politologie vaším oblíbeným 
oborem a chtěl byste se jí věnovat 
i v dalším studiu? Měl jste před spo-
lužáky trému? Jaká je časová nároč-
nost zpracování práce středoškolské 
odborné činnosti?

„Toto téma jsem si zvolil, jelikož mě 
zajímají kultury a zvyky jiných etnik. 
Islámská kultura je jednou z těch, kte-
ré mě vždy zajímaly o něco více. Navíc 
v poslední době velice často slýchávám 
negativní postoje k muslimům a islámu 
ať už v médiích, na sociálních sítích, na 
internetových diskusích či prostě jen tak 
na ulici, takže jsem se o této kultuře chtěl 
dozvědět co nejvíc  a podrobněji zjistit, 
proč lidé mají s islámem takový problém.

Spíše než politologií bych se v budou-
cím studiu chtěl zabývat mezinárodními 
vztahy či bezpečnostními a strategickými 
studiemi.  Trému jsem měl obrovskou. 
Mluvit před takovým počtem lidí mi 
nebylo zrovna po chuti. Na druhou stra-
nu to ale beru i jako hodnotnou zkuše-
nost a pro příště už budu vědět, co udělat 
jinak. Je dobře, že si přednes vyzkoušíme 
nejdříve takzvaně na domácí půdě…    
(smích)

Zadání, které ve škole dostaneme, se 
týká vlastně jenom formální stránky, jako 
je rozsah a úpravy textu. Samotná přípra-
va a následné zpracování si pak vyžádalo 
zhruba měsíc a půl. Příprava prezentace 
spočívá hlavně ve vytvoření prezentace, 
například v powerpointu, a do ní je pak 
potřeba shrnout cíle práce, stručný obsah, 
výsledky a využití práce.“

Pavel Hulman ze sexty hovoří na téma Islamofobie / foto: Milena Moudrá 
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Každý majitel psa má odpovědnost a závazek

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Nikomu z nás není příjemné neustále 
dávat pozor, kam šlapeme. A co teprve naše 
děti? Povinnost uklidit po svém psu má jed-
noznačně jeho majitel nebo osoba, která psa 
doprovází. V případě, že tak neučiní, dopouš-
tí se přestupku proti veřejnému pořádku dle 
§47/1d zákona 200/1990 Sb., o přestupcích 
v platném znění: Přestupku se dopustí ten, 
kdo zanedbá povinnost úklidu veřejného 
prostranství. Za tento přestupek strážník 
může uložit pokutu v blokovém řízení do 
výše 1000 Kč. V případě projednání výše 
uvedeného přestupku ve správním řízení 

Z důvodu stížností z řad občanů na zvýše-
ný výskyt psích exkrementů na území města 
s ohniskem na sídlišti Družba byly od března 
2017 posíleny hlídky městské policie, které 
se na zmíněný nešvar zaměřují. Majitelům 
psů, kteří nechávají  své miláčky volně pobí-
hat a kálet na veřejných prostranstvích síd-
liště, může být v případě přistižení udělena 
bez výstrahy bloková pokuta.

Nespokojenost je vlastnost člověku blízká

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Nebyli bychom to my, kdybychom si stá-
le na něco nestěžovali… Na neodklizený 
sníh, na listí z veřejných prostranství, kte-
ré v silném větru zalétá do našich na jaro 
už vyklizených zahrádek, na výkaly od psů 
na volných prostranstvích nebo na špat-
nou kvalitu mulčovacího materiálu. Tyto 
stížnosti dopadají a osobně se dotýkají 
pracovníků údržby města. Je jejich činnost 
opravdu tak nedostatečná?

V sezónních měsících se pak počet navy-
šuje ve spolupráci s úřadem práce o dalších 
až deset pracovníků, přičemž ve většině pří-
padů jde o osoby, kteří už pro město na této 
pozici pracovali a mají jisté zkušenosti.

Pracovní sezóna čety údržby zeleně začíná 
v březnu a mnohdy končí až v prosinci, počet 
najatých pracovníků však kolísá podle výše 
dotace, kterou úřad práce na úhradu mezd 
osobám ze svého registru městu poskytne.

Aktuální stav (duben) je pět stálých 
zaměstnanců, kteří jsou posílení o čtyři oso-

by.  Celkem tedy devět lidí zajišťuje údržbu 
města v pracovně nejnáročnějším vegetač-
ním období. Po odeznění zimy je však ješ-
tě nutný manuální i strojový úklid města 
od všeho, co milosrdně skrýval sníh. Sklízí 
se posypový písek, papíry a další odpadky,  
zakonzervované psí výkaly, ale také  listí, 
které na podzim ještě před úklidem zapada-
lo sněhem. Současně probíhá nutný základní 
ořez květin, travin a keřů, mulčování záho-
nů,  to vše do Velikonoc.

Následuje období intenzivního růstu, bují 
tráva i plevel, a tak se hlavní činností stává 
sečení a plevelení. Aktuálně pracují pracov-
níci údržby zeleně také na ořezávání stromů 
a keřů na koupališti. Postupem času vzrostla 
potřeba pravidelného ořezu okrasných stro-
mů ve městě, na Žižkově v ulicích Kpt. Rube-
na a Dvořákova se ořezávají javory a akáty 
minimálně jednou za dva roky.  Odbornější 
a rizikovější ošetření a kácení stromů vyko-
nává arboristická 1 rma.  

Podle slov Martina Dratvy, vedoucího 
Odboru údržby, jsou pracovně mírně vol-
nější prázdniny, tráva už tolik neroste, seče 
se míň, ale zase je třeba zalévat stromy i keře, 
kterých je včetně těch vysázených na Výho-
ně a v nově zakládaných zelených korido-
rech nespočet. Po létě přichází sběr listí, kte-
rý pokračuje vlastně až do prosince. V zimě 
následuje ořez a zprůjezdňování polních 
cest, v případě kalamit nastupují pracovníci 
k úklidu sněhu, který jinak zajišťuje externí 
1 rma.

K činnostem v terénu je nutno ještě přičíst 
obsluhu, opravy a údržbu komunálních stro-

jů a nástrojů k údržbě veřejné zeleně, drobné 
opravy komunikací, chodníků, cyklostezek a 
polních cest,  údržbu městského mobiliáře, 
dopravního značení, dílenského vybavení, 
pracovních pomůcek a dalšího vybavení 
pracovníků technické čety.

Uvážíme-li tedy počet pracovníků v pomě-
ru k rozsahu udržované plochy, je činnost 
čety údržby zeleně hodna uznání. A to není 
výše uvedený výčet činností zdaleka úplný.  

Nic není stoprocentní, nedostatky najde-
me vždycky a všude. Přesto si myslím, že než 
se zlobit nad tím, že děti a psi vyhrabují hlí-
nu a kamínky na část veřejného chodníku, 
nebo že není zametený sníh na městském 
pozemku u vchodu do našeho domu a  ple-
vel v záhoncích je přebujelý, je lepší přiložit 
alespoň občas ruku k dílu a prostředí, ve kte-
rém žijeme, zvelebovat společně.

Plocha městských trávníků k údržbě:
rok 2007 7.3 ha
rok 2017 23.6 ha 

Pravidelné pletí a ořezy záhonů 
s výsadbou dřevin a trvalek:

9 700 m2 (téměř 1 ha)

Psí exkrementy řeší celá řada obcí a měst. Bohužel ani Židlochovice nejsou výjimkou. Přestože mobiliář města nabízí 
řadu košů i se sběrnými obaly, „psí hovínka“ na chodnících nebo v záhonech jsou poměrně častým jevem. Město regis-
truje přibližně 400 psích mazlíčků, tedy zhruba každá třetí rodina má jednoho psa. Výsledné číslo je ale ve skutečnosti 
daleko vyšší, protože nezahrnuje také psy, které nikdo nepřihlásil. 

Celoročně pracuje pod Odborem inves-
tic a místního hospodářství pět stálých 
zaměstnanců na práce v terénu s pra-

covním označením: údržbář městského 
majetku, veřejných prostranství

a zeleně města.

Zima je pryč, sníh zmizel, zanechal však po sobě hromady posypového materiálu a odpadků, které je v předjaří nutné 
uklidit. A zatímco přes zimu bylo prioritním úkolem zajištění schůdnosti veřejných komunikací, nyní po zimním úklidu 
s nastupujícím jarem přicházejí další úkoly spojené s obnovou zeleně.

výše pokuty udělená správním orgánem 
činí až 20.000 Kč.

Během jarních měsíců plánuje Odbor 
investic a místního hospodářství umístění 
dalších pěti nových košů na psí exkrementy 
na vytipovaných místech, není tedy důvod 
zanechávat psí výkaly na chodníku.



„Největším zákazníkem je společnost zabý-
vající se průmyslovým a ekologickým mytím, 
které dodáváme součásti mycích a sušicích 
strojů pro použití převážně v automobilovém 
průmyslu při procesu zbavování se nežádou-
cích produktů obrábění: Obrobené díly moto-
rů a převodovek jsou zbaveny zbytků olejů, 
emulzí a třísek, omyty a řádně vysušeny.“

Dále dodává 1 rma nerezové tlakové nádo-
by pro 1 ltraci v cukrovarnickém průmyslu, 
pro společnost Leica vyrábí stojany na mik-
roskopy a spolupracuje na výrobě vodohos-
podářských zařízení pro čistírny odpadních 
vod a nádrží hydraulických jednotek.

Nerezové zábradlí výroby VN machinery 
putovalo až do obchodního centra v Kataru.  
„Jednalo se o stavební prvky, které musely být 
vyrobeny s přesností v desetinách milimetrů, 
tak aby mohly být namontovány na místo bez 
jakéhokoli zásahu nebo úprav, protože povrch 
tohoto zábradlí byl opatřen tryskáním baloti-
nou, a tudíž nesměl být během dlouhé dopra-
vy a montáže poškozen.“

V současné době podporuje VN machi-
nery s. r. o. skupinu studentů pracujících na 
projektu pneumobilu – vozítka poháněného 
stlačeným vzduchem, se kterým budou sou-
těžit na klání vysokých škol v Maďarsku.

CNC ohraňovací lis / foto: Milena Moudrá 

CNC obrábění, svařování, řezání vod-
ním paprskem, CNC ohýbání a broušení 
jsou základem podnikání < rmy VN machi-
nery s. r. o., která je mezi obyvateli Židlo-
chovic ještě poměrně neznámá. Majitelem 
a zakladatelem je Ing. Václav Nečas.

První kontakt se strojařinou se u Václava 
Nečase, majitele VN machinery, odehrával 
už v dětství, kdy se zaujetím sledoval tatínka 
při výrobě tehdy převážně dvoukřídlích vrat 
v jeho domácí zámečnické dílně v Křepicích. 
„Dodnes si pamatuji, jak jsem se zájmem 
sledoval přímočarý pohyb vratný vyvozený 
klikovým hřídelem přenášeným ojnicí na 
smykadlo u rámové strojní pily. Toto mám 
dodnes před očima.“ 

Vyrůstal na vesnici v prostředí traktorů, 
kombajnů a podomácku vyrobených fréz, 
které mu učarovaly sílou a neuvěřitelnými 
tvary. Proto už jako desetiletý chtěl být jedi-
ně „jezéďákem“, aby mohl na těchto strojích 
pracovat a dále je vylepšovat.

V sedmé třídě ho výrazně pro1 lovaly 1 lmy 
s tematikou bojových umění. Započal vyvíjet 
vlastní výrobu zbraní, které ve 1 lmech viděl.

„Vybrušoval jsem z doma nalezených kous-
ků pásovin první nože a meče, hvězdice a 
nunchaky (čti nunčaky). Tehdy jsem nechá-
pal, proč mi je ředitel základní školy zabavil,“ 
dodává Václav Nečas se smíchem.

Při výběru budoucího povolání měl oproti 
jiným vrstevníkům už stoprocentně jasno. 
„Budu soustružníkem,“ odpovídal každému, 
kdo se zajímal o volbu jeho budoucí profese.

Dalším výrazným momentem na ces-
tě k současné 1 rmě byl nákup motocyklu 
JAWA 350 za vlastní peníze, kterou si Václav 
Nečas sám začal přestavovat podle soudo-
bých trendů amerických choperů. Při studiu 
strojního inženýrství mu k výrobě motocy-
klových součástí poskytovala zázemí tatín-
kova dílna, kde mohl plně rozvíjet svůj um a 
fantazii. A právě zde vznikla potřeba vybavit 
dílnu prvním obráběcím strojem.

„Následné strojní vybavení jsem 7 nancoval 
z činnosti, o kterou jsem zavadil náhodou. Byl 
jsem spoluzakladatelem motocyklového srazu 
Motonálet v Nikolčicích. K tomuto podniku 
nám časem vznikla potřeba mobilního kryté-
ho pódia, které jsem tehdy mohl vyrobit sám. 
Během krátké doby se nám podařilo pódium 
pronajímat na další kulturní akce, tím tak 
nějak samovolně vznikla živnost, jejíž výnosy 
mi umožnily 7 nancovat další dovybavování 
dílny.“

Začal vyrábět motorky na zakázku. Poz-
ději se množí poptávka výroby dalších stro-

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: VN machinery s. r. o.
Strojařině se daří, chybí však kvaliQ kovaná pracovní síla

jírenských komponentů podle vlastní doku-
mentace zákazníka, která se časem stala 
dominantní. Přichází nutnost příjetí první-
ho zaměstnance, začala se rodit 1 rma. Dílna 
v Křepicích už nestačila, bylo nutné pořídit 
větší prostory pro rozvíjející se podnik. 

„Dílnu jsem do Židlochovic přestěhoval 
v roce 2005. V současné době jsou výrobní 
plochy společnosti na úrovní 1200 m2. Společ-
nost dnes zaměstnává 35 lidí.“ Další výrazný 
posun nastává v roce 2013, kdy do 1 rmy vstu-
puje nový společník, Libor Moudrý. „Stroja-
řině  se daří,“ říká Václav Nečas a postěžuje 
si na trvalé problémy VN machinery s nedo-
statkem kvali1 kovaných pracovníků.

VN machinery s. r. o. produkuje sorti-
ment, kterému dominuje práce s nerezovou 
ocelí. Zpracování probíhá v dílnách přípravy 
výroby, svařovny a obrobny. Nosným pro-
duktem 1 rmy VN machinery jsou nádrže, 
potrubí, záchytné vany, obráběné díly.

STROJNÍ VYBAVENÍ
Výrobu realizuje 1 rma pomocí vysoce kva-

litních strojů. Pochlubit se může například 
vlastnictvím zařízení, které jsou vrcholem 
v přesnosti ohýbání dílů: „CNC ohraňovací 
lis jsme pořídili od značky TRUMPH, kte-
rá je světovou špičkou ve zpracování plechu. 
Kapacita stroje je 170 tun v délce tří metrů. 
Přesnost ohýbaných dílů výrobce garantuje 
v desetinách milimetrů. Jde o jedno z mála 
zařízení v naší oblasti.“

Řezat plechy v pěti osách umí stroj pro 
řezání vodním paprskem. Na něm se zpra-
covávají převážně nerezové plechy, při řezá-
ní nedochází k tepelnému ovlivnění řezané 
hrany.

ZÁKAZNÍCI
Zákazníky jsou odběratelé z různých prů-

myslových odvětví, automobilový a zdravot-
nický nevyjímaje.

Firma: VN machinery s. r. o.
 Ing. Václav Nečas
Telefon: +420 777 856 027
Email: necas@vn-stroje.cz

Obchodní zástupce: Radek Habrovec
Telefon: +420 774 496 670
Email: habrovec@vn-stroje.cz

Adresa: Nádražní 919, 
 Židlochovice
Web: www.vn-stroje.cz

Provozní doba: pondělí–pátek
 6:00–14:45

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. 
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Mgr. Hana Studeničová
Židlochovický dětský sbor Skřivánek

Skřivánek vzpomíná aktivně

Nacvičují se skladby, které jsou často známé 
všem věkovým generacím sboristů a staly se 
tak říkajíc „skřivánkovskými hity“. Ale proč 
se toto vše děje? Proč se desítky pracujících 
nebo studujících lidí, často maminek a tatín-
ků, schází ve svém volném čase o sobotách a 
pilně nacvičují vybraný repertoár? To se již 
brzy dozvíte, bude se totiž slavit!

Uplynulo již 40 let od chvíle, kdy sbormis-
tryně Zdeňka Vrbová založila Židlochovický 
dětský sbor Skřivánek. Za tuto dobu prošla 
Skřivánkem více jak tisícovka zpěváků, sbor 
koncertoval jak doma, tak i v zahraničí, kde 
vždy sklízel úspěchy. Koncertům předcháze-
la spousta zkoušek a hodin náročné práce. 
Podtrženo sečteno, vzpomínat je opravdu 
na co. 

A jak jinak zavzpomínat, když ne aktiv-
ně, tedy zpěvem? O to se snaží v této chvíli 
početná skupina zpěváků právě z řad býva-
lých členů, pro které sbor Skřivánek nebyl 
jen jedním z mnoha kroužků, ale sborový 
zpěv pro ně byl jedna velká životní kapitola. Zkouška bývalých členů sboru / foto: Pavel Vrba 

Letošní Šibřinky ovládla četnická pátrací stanice Židlochovice

V sobotu 4. března proběhly v Židlocho-
vicích již tradiční sokolské Šibřinky. Téma 
letošního plesu bylo zajímavé, o to však 
náročnější: první republika. Většina návštěv-
níků se ho však zhostila vskutku originálně. 
V sále tak bylo možné vidět několik elegant-
ních dam a pánů, četníky i vojsko, postavy 
z prvorepublikových knih a mnoho dalších. 
Některé skupiny si dokonce připravily zají-
mavé vystoupení, kterým pobavily všechny 
přítomné. Nejoriginálnější masky byly oce-
něny vynikajícími dorty s prvorepublikový-
mi motivy.

Během večera se nejen soutěžilo, ale také 
samozřejmě tančilo. K tanci zahrála kapela 
Merllin a v průběhu plesu bylo možné se nau-
čit prvky charlestonu pod vedením taneční 
skupiny Éirigh. Soutěžící v maskách rovněž 
odhlasovali téma příštích Šibřinek, které se 
budou odehrávat v duchu fauny a 3 óry.

Ing. Oldřich Kahoun
T.J. Sokol Židlochovice

Vítězná skupinová maska / foto: Martin Mžíček 

Městské kulturní středisko připravilo na 
měsíc duben další ochutnávku regionálních 
vín, tentokrát ve spolupráci se spisovatelkou, 
publicistkou a scenáristkou v jedné osobě, 
Markétou Harasimovou a hercem Městského 

Tradičně netradiční literární večer s Markétou Harasimovou

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

divadla Brno Martinem Havelkou. Spisovatel-
ka v radničním sklepení infocentra představí 
ve čtvrtek 27. dubna svůj poslední román pro 
ženy, Poháry touhy. Jak sám název napovídá, 
děj se odehrává ve vinařském prostředí jižní 
Moravy. Ve všech svých románech Markéta 
Harasimová řeší milostná témata, spojená 
s detektivními zápletkami, někdy až na hra-
nici thrilleru. Kromě psaní knih se nedávno 

„Máme za sebou již několik příjemných 
setkání. Scházíme se napříč všemi generace-
mi od nejstarších zakládajících členů až po ty 
nejmladší ročníky. Tudíž i příprava repertoá-
ru je zajímavá v tom, že každý ze zúčastně-
ných zná jen některé připravované skladby, 
protože navštěvoval Skřivánek v různém časo-
vém období jeho působení. Všechny zpěvačky 
i zpěváci jsou velmi šikovní a nacvičované 
skladby zní čím dál lépe.  Na zkouškách bývá 
veselo. Některé šikovné zpěvačky přinesou 
občas i něco dobrého na zub. Při nacvičování 
je to v učebně občas jako v úlu, paní učitelka 
Vrbová nás někdy musí usměrňovat víc než 
děti z přípravky.“

Daniela Tichá, bývalá členka sboru

stala také scenáristkou. Za zmínku stojí i její 
prvotina pro děti, která se zanedlouho objeví 
na pultech obchodů, a v současné době pra-
cuje již na své čtrnácté próze pro dospělé. Při 
příležitosti autorského čtení ve sklepení pod 
radnicí budou nalévána moravská zemská 
vína vinařství Husák z Nesvačilky a autorské 
čtení spisovatelky doplní hraná scénka Diva-
delního spolku bratří Mrštíků z Boleradic. 



Dne 11. března uspořádali židlochovič-
tí zahrádkáři tradiční výstavu vín místních 
a regionálních vinařů. V jednom sále bylo 
vystaveno 479 vzorků, z toho 307 bílých, 154 
červených a 18 rosé. 

V druhém sále se prezentovali na 25 
stáncích profesionální vinaři, včetně hostů 
z Rakouska. Jeden stánek nabízel vína gru-
zijská.

Hodnocení vín pro výstavu se konalo 
v sobotu 4. března dvacetibodovou sousta-
vou 45 degustátory pod vedením odborné 
komise ve složení Stanislav Šida, Ing. Ivana 
Flajšingerová a František Doležal.

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Návštěvníci březnové výstavy vín ochutnali i víno z Gruzie

Od 14 hodin vyhrávala cimbálová muzi-
ka Ponava. Výstavu navštívilo více jak 500 
účastníků a hosté z našeho partnerského 
města Grosskrutu z Dolního Rakouska.

ZO ČZS děkuje všem vystavovatelům za 
jejich vzorky, profesionálním vinařům za 

jejich prezentaci a všem, kteří se na uspo-
řádání této výstavy podíleli. Zvláště panu 
Františku Doležalovi za technickou výpo-
moc, prof. Peteru Wendschemu za zajištění 
profesionálních vinařů a městu Židlochovi-
ce za dobrou spolupráci.
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Nosislavská jablka, dýně ze Židlochovic 
a cibule z Blučiny, to byly hlavní suroviny 
pro základ jarního čatní, které Židlocho-
vický Otakárek uvařil v sobotu 18. března 
v novém kotli, jenž v minulém roce koupil 
díky individuální dotaci z Jihomoravského 
kraje. 

Sešla se nás necelá desítka členů i nečle-
nů našeho spolku, napříč třemi generacemi. 
Práce šla rychle od ruky. Někdo loupal dýně 

Test nového kotle proběhl na jedničku

Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

a jablka, jiný sekal cibuli, děti nejvíc bavilo 
míchání velikou kopistí v kotli, kde to brzy 
kouzelně bublalo. Před dovařením ještě 
rozinky, cukr, nezbytné koření, pro gurmány 
pár chilli papriček a bylo téměř hotovo. Byli 
jsme mile překvapeni, jak rychle se hmota 
ovoce a zeleniny spojila a zahustila.

Celé vaření netrvalo ani hodinu a zbývalo 
už jen nahřáté sklenice za pomoci improvi-
zovaných trychtýřů naplnit a zavařit v trou-
bě. Jak to dopadlo a jestli se nám čatní oprav-
du povedlo, mohou zájemci ochutnat již na 
Květnou neděli, 9. dubna v židlochovické 
sokolovně. Spolek Otakárek tam i v letošním 

roce nabídne něco ze svých dobrot. 
Tímto vařením jsme pokřtili náš nový 

kotel.  Máme do zásoby 23 sklenic skvělého 
čatní a hlavně velkou radost, že kotel fungu-
je opravdu dobře! Poděkování všem, kteří si 
s námi přišli zavařit! 

Nyní víme, že na velká letní a podzimní 
společná vaření džemů, povidel a dalších 
lahůdek jsme dobře připraveni. A na nové 
příznivce a členy spolku také. Neváhejte a 
přidejte se k nám!

Skautské středisko Hrozen zakončilo 
kalendářní rok 2016 rozdáváním Betlémské-
ho světla ve všech obcích, ve kterých působí 
naše oddíly (Blučina, Nosislav i Židlocho-
vice). Právě v Židlochovicích bylo rozdává-
ní Světla nejrozsáhlejší. 23. prosince jsme 
s mnohými obyvateli Židlochovic poseděli 
při svařáku a cukroví ve sklepení pod radnicí 
a další den jsme dělali Světýlkem, svařákem 
i perníčky radost v kostele při akci Hop hej 
koleda. Během obou dnů, kdy jsme Betlém-
ské světlo rozdávali, jsme na darech vybrali 
4.654 Kč, které jsme v lednu předali chráně-
né dílně V růžovém sadu v Ořechově.

Nový rok jsme zahájili registracemi čle-
nů. S potěšením můžeme prozradit, že 
jako organizace stále rosteme. Ve středisku 

Skautské středisko Hrozen se stále rozrůstá

Lenka Ježková
vůdkyně střediska

Hrozen je nás stejně jako loni, 118, z toho 
98 osob mladších 18 let. 

Jelikož je leden jeden z volnějších skaut-
ských měsíců, vyjeli naši vedoucí na odrea-
govací víkend – TMEL, na kterém vyrazili 
na výpravu po zamrzlé Svratce, poznávali 
příběh Heleny Kellerové (hluché a slepé dív-
ky, která i přes svůj rozsáhlý handicap vystu-
dovala vysokou školu a naučila se několika 
světovým jazykům), naslouchali si, čerpali 
energii do další činnosti a společně se bavili 
na nejrůznější témata.

To byly akce, které vyplňovaly náš čas v 
minulých měsících. Nyní už všichni vyhlíží-
me jaro, především 24. dubna, kdy má svá-
tek sv. Jiří, patron všech skautů a skautek. Na 
začátku května nás čekají přátelské závody 
ve skautských disciplínách se střediskem 
Vranovice a o 14 dní později se vydají naše 
skautky a skauti na víkendové okresní závo-
dy do Újezdu u Brna.

Záhy po konci školního roku vyrážíme 
na celostřediskový tábor na naše oblíbené 
tábořiště u Kralic nad Oslavou a v srpnu nás 
čeká (již nyní naplněný) příměstský tábor. 
Mezi všemi vyjmenovanými akcemi budou 
čas samozřejmě krátit pravidelné schůzky a 
výpravy oddílů.

Závěrem bychom ještě chtěli poděkovat 
panu Eduardu Vyhlídalovi za věnování 
krásného skautského betléma, který nama-
loval v roce 2007 při stém výročí založení 
celosvětového skautingu. Moc si ho cení-
me, děkujeme.

Šampiony výstavy se stala vína: 

bílé mladé Sylván zelený 19,2 bodů Ivo Ošanec, Unkovice

bílé starší Sauvignon (2015) 19,2 bodů prof. Peter Wendsche,
Židlochovice

červené mladé Alibernet 19,2 bodů Libor Böhm, Popice

červené starší Cabernet sauvignon (2013) 19,2 bodů Vladimír Wolfschütz,
Židlochovice

Nejlepší kolekce domácího vinaře: František Doležal, Židlochovice



Třetí ročník Běhů na Výhon zve opět 
na start běžecké nadšence i rodiny s dět-
mi. Sportovní událost pro aktivní účast-
níky i diváky se letos uskuteční v neděli, 
4. června. Předehrou třetího ročníku bude 
však událost společenská – vernisáž krás-
ných fotogra< í z uplynulých dvou ročníků 
závodu od Martina Mžíčka v Malé galerii 
židlochovického Informačního centra, ve 
čtvrtek, 4. května.

Nejprve ale k události sportovní. Běhy 
na Výhon nabízí opět proběhnutí krásnou 
krajinou přírodního parku pro běžce všech 
výkonností. Ti odvážnější mohou poměřit 
své síly v hlavním závodě stylem „nahoru a 
dolů“. Ten je dlouhý 5,6 km a součet převýše-
ní činí 280 metrů nahoru – a dolů. Vypsány 
jsou mužské i ženské kategorie od juniorů až 
po nejstarší veterány, vyhlášen bude rovněž 
nejrychlejší Židlochovičák a Židlochovičač-
ka (bydliště nebo oddíl musí být uvedeny 
v přihlášce k závodu).

Pro rodiny s dětmi nebo běžecké začá-
tečníky je připraven lidový běh. Ten vede 
z náměstí Míru k Akátové věži, kde je cíl. 
Vyhodnocuje se kategorie jednotlivců 
v mužích i ženách. Pokud se ale na start 
postaví minimálně tři členové širší rodiny 
alespoň ze dvou generací, mohou svůj tým 
zároveň přihlásit do kategorie rodina. Zde 
budou vyhlášeny první tři rodiny s nejnižším 
součtem časů prvních tří členů týmu v cíli.

Běhy na Výhon nabízí atraktivní podí-

Tomáš Klášterecký
ředitel závodu

Běhy na Výhon potřetí, sportovně i společensky

vanou nejen na trati. Účastníci hlavního 
závodu obkrouží třikrát Akátovou věž, nabí-
zí se tak možnost opakovaně sledovat boj 
o přední příčky, nebo fandit svému „koni“ 
v závodu. Výbornou atmosféru každoročně 
na vrcholu Výhonu vytváří také účastníci 
lidového běhu, kteří zde proběhnou svým 
cílem krátce před startem hlavního závodu. 
Občerstvení pro závodníky i diváky bude 
zajištěno v prostoru startu a cíle.

Doprovodný program začne s měsíčním 
předstihem. Ve čtvrtek, 4. května v 18:00 
proběhne vernisáž fotogra1 í z prvních dvou 
ročníků závodu od židlochovického foto-
grafa Martina Mžíčka v Malé galerii Infor-

mačního centra. V samotný den závodu pak 
běžce ani diváky nenechá „vychladnout“ 
country kapela, která zahraje před slavnost-
ním vyhlášením výsledků a po jeho skon-
čení v prostorách bývalé tržnice na náměstí 
Míru.

Výtěžek ze startovného bude opět navrá-
cen „zpět kopci“. Loňský ročník pomohl 
doplnit informační místopisné tabulky na 
Akátové věži. Letos bude celý výnos ze star-
tovného investován do výsadby ovocných 
stromů na městských pozemcích v přírod-
ním parku Výhon.

Přijďte se proběhnout, nebo podívat. Více 
informací na www.behynavyhon.cz. 

Návštěvnost na cyklostezce Brno–Vídeň překonala loňský rekord, 
navštívilo ji více jak třičtvrtě milionu lidí

Dagmar Sedláčková
Cyklostezka Brno–Vídeň

Oblíbenost cyklostezky Brno–Vídeň stou-
pá. Prozradily to údaje z šesti sčítacích zaří-
zení na trase. Už v předchozím roce vykázaly 
statistiky rekordní půlmilionovou návštěv-
nost, letos však předčily očekávání a tento 
rekord překonaly o více jak 260 tisíc zázna-
mů. Celková návštěvnost tak poprvé překro-
čila hranici třičtvrtě milionu lidí, když vyká-
zala bezmála 780 tisíc záznamů. 

Cyklostezku Brno–Vídeň využívají nejen 
cyklisté, ale i koloběžkáři, in-linisté a také 

chodci. Ke sportu, ale i k bezpečné přepravě 
mimo dopravní komunikace za cestami do 
práce nebo do školy.

Lákadlem je také dění na trase, které nabí-
zí nespočet sportovních a kulturních akcí 
v přilehlých městech a obcích.

CO SE OPRAVILO
Téměř 2,5 kilometrů trhlin opravili na 

podzim loňského roku zaměstnanci stavební 
1 rmy v úseku Blučina a Židlochovice. Zne-
příjemňovaly cestu cyklistům v uplynulých 
sezónách, opravou se zabránilo i dalšímu 
znehodnocování povrchu. „Práce za nece-
lých dvě stě tisíc korun schválilo předsednic-
tvo svazku, podílelo se město Židlochovice 
i obec Blučina,“ upřesnil člen předsednictva 
a starosta Žabčic, Vladimír Šmerda. Byla 
obnovena také výsadba alejových stromů 
u cyklostezky v Přísnoticích.

CO SE CHYSTÁ
Pro budoucí roky je připravena výstavba 

nových úseků, které propojí obce na Židlo-
chovicku, jmenovitě Rebešovice, Opatovi-
ce, Blučinu, Vojkovice, Hrušovany u Brna a 
Popovice. Na Znojemsku se chystá výstavba 
u Jevišovky a v Hrušovanech nad Jevišov-
kou. Projekt je ve fázi zpracování a na jeho 
realizaci se budou hledat granty.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY BUDE 29. DUBNA
Společné zahájení sezóny na cyklostezce 

Brno–Vídeň se uskuteční v sobotu 29. dub-
na v Hevlíně na Znojemsku a v rakouském 
Laa a. d. � aya. Účastníci se mohou těšit 
například na bikerský freestyle, prohlídku 
zříceniny hradu v Laa v doprovodu sta-
rostky města, bohaté občerstvení i losování 
o ceny. Podrobný program bude zveřejněn 
na obvyklých místech.

„Sčítací zařízení v Židlochovicích 
napočítalo v loňském roce více než 

120 tisíc pohybů.“

12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Rok 2015, po závodě / foto: Martin Mžíček 



Sokolové začali s přípravami všesokolského sletu

Dagmar Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžadu-
je velký časový předstih, proto jsou přípravy 
už nyní v plném proudu. Slavnostní předsta-
vení hromadných skladeb se uskutečnilo již 
v listopadu v roce 2016. Naší jednotu již tra-
dičně reprezentují dvě kategorie žen a muži, 
a tak si z předvedených skladeb také vybírali 
tu svou. Budeme nacvičovat skladby pro 
dorostenky a mladší ženy „Siluety“, pro ženy 
„Ženobraní“ a pro muže „Borci“. Jednáme 
také s paní ředitelkou základní školy o mož-
nosti spolupráce při nácviku žákovských 
skladeb. Pro nácvik a realizaci všech skladeb 
uvítáme aktivní cvičence a cvičenky.

BORCI: MUŽI A DOROSTENCI  
Skladba je koncipována se zaměřením na 

hudebně pohybovou současnost s využitím 
aerobního charakteru kondičního cvičení. 
Využívá gymnastických a skupinových prvků.

Původním motivem je Pecháčkova sklad-
ba „Přísaha republice“ z X. všesokolského 

sletu. Hudbu složil: Jindřich Vrbenský, Bed-
řich Smetana, úprava Miroslav Vydlák. 

V případě zájmu můžete napsat na adresu: 
jkratochvil@sokol-zidlochovice.cz, nebo na 
tel.: 776 046 452.

SILUETY: SKLADBA S OBRUČÍ PRO 
DOROSTENKY A MLADŠÍ ŽENY

Skladba „Siluety“ se inspiruje novým 
moderním tanečním směrem hoop dance, 
tedy tancem s obručí. „Siluety“ je skladba 
určená primárně pro dorostenky a mladší 
ženy, ale pohybově a fyzicky není zbytečně 
náročná. Hudební doprovod skladby je od 
pop-rockové skupiny Mandrage. Oblečení 
pro skladbu je zvoleno ve 1 alové a růžové 
barvě.

V případě zájmu můžete napsat na adresu: 
vkratochvilova@sokol-zidlochovice.cz, nebo 
na tel.: 731 934 754. ŽENOBRANÍ: CVIČENÍ PRO ŽENY

„Ženobraní“ je taneční choreogra1 í pro 
všechny ženy, kterým tanec přináší radost. Je 
postavená na písních Čechomoru. Proč prá-
vě „Ženobraní“?

Tak jako je pro vinaře vinobraní svátkem 
úrody a sklizně, kdy z velkého množství 
hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro ženy 
tato sletová skladba oslavou společného 
tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale 
všem lidem vnímajícím spojení tanečního 
pohybu s hudbou.

V případě zájmu můžete napsat na adre-
su: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz, 
nebo na tel.: 604 247 437.

V posledních letech se Miroslava Bráz-
dová zaměřuje na aktivní ochranu zvířat. 
Upozorňuje na nedostatečnou legislativu, 
často jen formálně fungující orgány státní 
správy a další skutečnosti, v jejichž důsled-
ku žije stále mnoho zvířat v nevyhovujících 
podmínkách. Miroslava Brázdová velmi 
významně pomohla a pomáhá dvěma jiho-
moravským útulkům. Její jedinečná pro-
fesionalita dokáže zachytit ve fotogra1 i to 
nejesenciálnější, co se uvnitř každé zvířecí 

Ing. Svatava Vitulová
Jednota Orel Židlochovice

Zveme vás na výstavu: Miroslava Brázdová – Poklady z útulku

bytosti skrývá. Pojďte se seznámit s obyva-
teli útulku Minaret. Mnoho z nich již našlo 
své milující domovy právě díky objektivu 
Mirky Brázdové.

Srdečně Vás zveme na autorskou výsta-
vu fotogra< í Miroslavy Brázdové, která je 
přístupná v Galerii Orlovna v Židlocho-
vicích v měsících duben a květen, denně 
od 10:00 do 22:00 hodin.

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu, největší sokolský 
svátek, XVI. všesokolský slet. 

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Cvičební úbor pro skladbu „Borci“ Cvičební úbor pro skladbu „Siluety“

Cvičební úbor pro skladbu „Ženobraní“



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ERSKINE – Spáčův hrad, 
ROBERTS – Aféry privilegova-
ných, WOOD – Země odpo-
ledního slunce, MACOMBER 
– Návraty domů

Psychologické romány
LUNDBERG – Nultá hodina, 
OP DE BEECK – Pojď sem, ať 
ti můžu dát pusu, COLEMAN 
– Všichni jsme utkáni z hvězd, 
STROUT – Jmenuji se Lucy 
Bartonová

Historické romány
VONDRUŠKA – Dobronínské 
morytáty, GABRIEL – Kacíř a 
dívka, GREGORY – Bílá růže 
Alžběta z Yorku, 
BAUER – Evangelium Máří 
Magdalény

Romány českých autorů
ANDRÁSOVÁ – Řvoucí 
čtyřicítky, MORNŠTAJNOVÁ 
– Hana, CIMICKÝ – Pavilon na 
Zlatém návrší, DUBSKÁ – Malé 
zázraky

Detektivní romány a thrillery
HEABERLIN – Černooké 
Zuzany, DUGONI – Hrob mé 
sestry, KEPLER – Lovec  krá-
líků, BRYNDZA – Noční lov, 
CARTMEL – Poslední deska

Fantasy a sci-<  romány
CRONIN – Město zrcadel

Literatura faktu
PACNER – Neobyčejné oka-
mžiky historie

Životopisy
JEDLIČKOVÁ – Ženy na 
rozcestí, PILÁTOVÁ – S Baťou 
v džungli, SAINT PERN 
– Baronka Blixenová, KOŠŤÁ-
LOVÁ – Charlotta Masaryková 
ve stínu…

Audioknihy pro dospělé
Čochtan vypravuje, ZIBU-
RA – Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty, SVĚRÁK – Po 
strništi bos, BURIAN – Vlasta 
Burian: To nejlepší

Naučná literatura
KLEJDUS – Ptáci a stromy, 
BOYD – Výchova dítěte s 
Aspergerovým syndromem, 

pokračování na straně 16 >>

Květná neděle
VELIKONOČNÍ HRANÍ S BERÁNKEM | 9. dubna | 13:00–17:00 | Masarykův kulturní dům
Výstava velikonočních beránků, dílničky pro děti, tradiční řemesla s ukázkou a prodejem, 
velikonoční sladkosti v kavárně u Otakárka.
15:30 loutkohra pro děti – Divadlo Vratislava Schildera
16:30 taneční lidové pásmo – Dětský národopisný soubor Dunajek

Modré pondělí
OZDOB SVŮJ VELIKONOČNÍ STROM | 10. dubna | náměstí Míru
Ve spolupráci se židlochovickými školami.

PROMÍTÁNÍ V KOSTELE | 10. dubna | 19:30 | kostel Povýšení sv. Kříže
Tématický hudební vstup: písně z muzikálu Jesus Christ Superstar.

Šedivé úterý
JARNÍ ČTENÍ | 11. dubna | 10:00 a 11:00 | městská knihovna
Čtení z dětské knihy Já Baryk od Františka Nepila a povídání o velikonočních a jarních tradi-
cích a zvycích pro předškolní děti z MŠ v Židlochovicích.

Velký pátek
DEN, KDY ZEMŘEL JEŽÍŠ KRISTUS | 14. dubna | 15:00 | kostel Povýšení sv. Kříže
Symbolické klapání z věže kostela.

Pořádá Městské kulturní středisko Židlochovice.

pozvánka

„Mamiii, můžeš mi něco slíbit?“ zeptal se malý 
Daník maminky, když už ležel ve své postýlce. 
„Co miláčku?“ „A nebudeš se smát?“ „To víš, že ne, 
beru to smrtelně vážně,“ odpověděla maminka. 
„Můžeš mi slíbit, že nikdy neumřeš?“ Maminka se 
rozesmála... „Lásko, ale to nejde, vždyť všichni umí-
rají. Takový je život, že jednou jsme se narodili a 
pak jednoho dne zemřeme, a to všichni bez výjim-
ky.“ „Já vím, ale nechci, abys umřela, mám tě tolik 
rád a chci, abys byla se mnou napořád,“ odpověděl 
Daník smutně.

Zdánlivě nesmyslná otázka malého Danie-
la paradoxně nachází svou existenční odpověď 
o velikonočnich svátcích. Bůh tak miloval svět, že 
poslal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo 
v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný... 

Otázka utrpení a umírání trápí člověka vlastně 
už od doby prvních rodičů, Adama a Evy. Proč 
tolik bolesti, proč nakonec to všechno, co jsme celý 
život s velkou námahou budovali, včetně mezilid-
ských vztahů, to, co je pěkné, musíme opustit a 
zemřít. Proč? Jaký smysl má lidský život? Co nás 
čeká po smrti? I když dokážeme tento svět učinit 
skoro tak krásným, jako je biblická rajská zahrada, 
neustále v našich srdcích rezonuje otázka smrti. 
Člověče, jsi prach a do prachu země se vrátíš. 
Ty jediný z tvorstva víš od narození, že musíš 

Velikonoce v Židlochovicích

zemřít. Snažíš se překonat nevyhnutelnost smr-
ti, bráníš se a máš strach. Chceš žít věčně…

I Bůh chce, abychom žili věčně, říká: Já jsem 
vzkříšení a život, kdo ve mne věří, bude mít život 
věčný. V celých dějinách žádný z velikánů podob-
ná slova nevyslovil. Žádný člověk si nedovolil říci 
to, co říká Kristus. A nebyla to prázdná slova. On 
jako první z lidí vstal z mrtvých. Kde jest, ó smrti, 
osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé? ptá se 
apoštol Pavel.

Apoštolové našli Ježíšův hrob prázdný. Ježíš 
vstal z mrtvých, ale ne proto, aby pokračoval ve 
svém pozemském životě. Byl vzkříšen do nového, 
radostného života, aby žil úplně novým způsobem 
u svého nebeského Otce. Vstal z mrtvých, aby-
chom i my měli podíl na životě samotného Boha, 
Boha věčného, nekonečného, překrásného a milu-
jícího!  Vstal pro každého z nás! 

Není to úžasné, že právě my vlastníme tak krás-
nou víru, víru ve věčný život? Bez ní by byl náš 
život smutný, prázdný, nesmyslný. Museli bychom 
neustále myslet na to, že za chvilku umřeme, úplně 
zmizíme, a to bude úplný konec.

Vážení a milí,
o Velikonocích máme možnost pocítit opravdo-

vou lásku, Boží lásku. Neboť Bůh tak miloval svět, 
že poslal svého jednorozeného Syna, vítěze nad 
smrtí, aby nezahynul žádný, kdo v něho věří. Ať 
jsou pro nás tato slova povzbuzením a radostnou 
zvěstí, kterou předáváme dál.

Mgr. Paweł Cebula
židlochovický farář
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Zelený čtvrtek 20:00 | Velký pátek 20:00 | Bílá sobota 20:00

Neděle Zmrtvýchvstání 9:30 a 18:00 | Pondělí velikonoční 9:30



Mezi námi sousedy: Na zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma.
Aby odletěly a zase se vrátily přesně včas dohlíží Alois Kvasnička

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Když jsem žádala pana Kvasničku 
o schůzku k rozhovoru, ve své skromnos-
ti z toho moc nadšený nebyl. Tak trochu 
jsem musela naléhat a vysvětlit mu, že 
povídání právě s ním jsem si pro dubnové 
číslo vybrala s cíleným rozmyslem. Jsem 
moc ráda, že nakonec souhlasil.

Pan Alois Kvasnička je vyučený elektro-
mechanik. Když mu bylo deset let, sestrojil 
hodiny na židlochovickém kostele. Původní 
věžní hodiny z výroby Fosr Brno tehdy obslu-
hoval hodinář pan Lukl, který bydlel naproti 
kostela. „Byl to mistr hodinář, co hodiny od 
Fosra, to patent. Měl snad sto patentů věžních 
hodin,“ říká Alois Kvasnička. Hodiny byly 
elektrické na kyvadlo, které mělo délku dva-
cet centimetrů. Do věže musel stále někdo 
chodit a čas upravovat, protože čím kratší je 
kyvadlo, tím víc dochází k nepřesnosti času.

Například šestimetrová kyvadla na hodi-
nách starých až 350 let v některých koste-
lích měly tak vysokou přesnost, že kdyby se 
nemuselo natahovat závaží klikou, nemusel 
by k nim nikdo chodit i celý měsíc. Ve věži na 
židlochovickém zámku jsou umístěny vyš-
kovské hodiny, kyvadlo mají dlouhé jeden 
metr a časová nepřesnost i vlivem působení 
změny teplot je někdy dost velká.

Ale vraťme se zpět do našeho příběhu. 
Malý Lojzík Kvasnička s kamarádem Pepí-
kem Vedrou běhali denně po kopcích a 
přijímali rádiové vlny Svobodné Evropy na 
vlastnoručně sestavené rádio: „Do brambory 
jsme zapíchli špendlík a diodu, na malý ladicí 
krystalek jsme přes sluchátka i bez baterie při-
jímali vysílání. Sice nás to vůbec nezajímalo, 
ale byli jsme rádi, že to hrálo.“

Na původních kostelních hodinách často 
něco nefungovalo, Lukl byl hodinář a elektri-
ce nerozuměl. Aby nemusel do věže dochá-
zet tak často, vymyslel malý Lojzík způsob 
ovládání hodin na dálku. „Přes kostelní půdu 
jsem až domů natáhl zelený ocelový drátek 
z vojenské dvojlinky. Tam jsem měl předělané 
pentlovky s kontaktem, které se každou minu-
tu zapnuly, a motorek na hodinách se o minu-
tu pootočil.“ 

Motorek fungoval tak perfektně, že podle 
hodin na věži jezdila i židlochovická lokálka. 
Na tento pohon šly hodiny na věži asi šest až 
sedm roků, do doby, než se začal prodávat 

„krystal“ (krystalový oscilátor – hodinový 
strojek). S jeho příchodem se změnil i sys-
tém ovládání hodin. Pan Kvasnička krystal 
zabudoval přímo do věže, a hodiny tak byly 
ovládány s velkou přesností, s odchylkou asi 
jednu minutu za půl roku.

Věžní hodiny byly kdysi i na zvonici: „Viděl 
jsem několik fotek s ciferníkem, ale když jsem 
tam začal chodit s děkanem Valouškem (teh-
dy děkanem ještě nebyl), už tam nebylo nic 
dochovaného, jen stará mechanika na pohon 
zvonů. Přede mnou se o zvon staral pan Kaf-
ka-automechanik, který už nežije.“

Pan Kvasnička dohlíží na přesný chod 
hodin a tedy i na přesné vyzvánění zvonů už 
šedesát let. Od prvního elektronického ovlá-
dání přes dvojlinku až po to dnešní, které při 
poslední opravě věže kostela v roce 2013 celé 
nově přestavěl a zařadil strojek s převodem. 
Krabici s elektronikou, která vysílá nahoru 
do věže minutový impuls, uložil do spodní 
části kostela, aby už ani on nemusel, byť se 
tak dělo minimálně, chodit nahoru do věže.

Strojky od pana Kvasničky najdeme 
i u nás na radnici již od roku 1977 a dále 
v celém kraji, pod Pálavou snad všude, nej-
dál až v Jihlavě. Běžně prodejné, homologo-
vané komponenty sestaví do celku podle své 
vlastní koncepce.

„Židlochovický kostel je vlastně jakousi 
mojí zkušebnou. Tady strojek testuji, vylep-
ším a pak už bezporuchově jinde praktikuji.“ 
Patentované svoje strojky pan Kvasnička 

nemá, dělá je jen jako hobby. V době, kdy 
vyvinul první základ motorku s převodem, 
dnešní renomovaná 1 rma na věžní hodiny 
z Vyškova vyráběla stále kyvadlové hodiny, 
žádné ostatní ještě ani neexistovaly. Dnes už 
jsou na špici a používají koncepty jako Alois 
Kvasnička, které, kdoví, odkoukali možná 
právě z jeho prací.

V současnosti už je krystal dávno překo-
naný, k přesnému času se využívá kódovaný 
rádiový signál DCF 77 z Frankfurtu, který 
vysílá s dosahem až 1500 kilometrů. Signál 
vyhodnotí přijímač a sám nastaví správný 
čas. V Židlochovicích ale dává pan Kvasnič-
ka stále přednost krystalu: „Tady jedu na kla-
siku, ta se mi líbí nejvíc. Nové rádiové přenosy 
reagují totiž i na bouřky kdekoliv po cestě pře-
nosu, signál vypadává, a než se znovu nastar-
tuje, může být proces zdlouhavý. U krystalu je 
výhoda v tom, že kdykoliv můžu přijít a stroj 
ihned ručně seřídit.“ A že by hodiny přestaly 
jít z důvodu výpadku elektrického proudu, 

nehrozí, protože pan Kvasnička přidal zálož-
ní zdroj s akumulátorem. Možnou dvoumi-
nutovou nepřesnost však připouští: „Ručička 
se pohybuje po minutách, záleží, v kterém 
momentě se právě na hodiny díváme. Vůle 
v ozubených kolečkách posouvající ručičku, 
může způsobit další minutovou prodlevu. Víc 
už ale nepustím,“ směje se na závěr našeho 
povídání pan Alois Kvasnička.

V dubnu letos slavíme Velikonoce. Právě ve velikonočním období je to jedinkrát za celý rok, kdy na dva dny zcela utichnou 
kostelní zvony. Říká se, že odlétají do Říma pro požehnání. Ticho, které zapanuje na Zelený čtvrtek po mši, vyjadřuje smutek 
s utrpením Ježíše, svým opětovným rozezněním na Bílou sobotu se zvony radují s námi z jeho návratu. 

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Motorek fungoval tak perfektně,
že podle hodin na věži

jezdila i židlochovická lokálka.

Dohlíží na přesný chod hodin
a tedy i na přesné vyzvánění zvonů

už šedesát let.

Když mu bylo deset let, sestrojil hodiny 
na židlochovickém kostele.

Alois Kvasnička a elektronicky řízený pohon věžních hodin / foto: soukromý archiv A. Kvasničky 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: zámek

Zámek – konec 19. století

Pohled na zámek z parku – listopad 2015 / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna

Tip na dobrou knihu aneb co se na regále neohřeje

Robert Bryndza: Dívka v ledu

Dívka v ledu od anglického spisovatele, trvale žijícího v Bratislavě, je 
napínavý detektivní román, jehož hlavní postavou je svérázná šéf-
inspektorka Erika Fosterová. Knihou se prolínají myšlenky vraha, ale 
do poslední chvíle nevíte, kdo to je. Tento titul určitě udělá radost všem 
milovníkům dobrých detektivek.

Nové knihy

PECINOVSKÝ – Notebook pro 
seniory, MRKOSOVÁ – Účet-
nictví 2017

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
FINCH – Hotel u zvířátek, 
ROŽNOVSKÁ – Skřítci škol-
kovníčci, KOPCOVÁ – Samo-
hlásky na výletě, KROLUPPE-
ROVÁ – Polární pohádka

Básničky a říkadla
POSPÍŠILOVÁ – Bez práce 
nejsou koláče

Detektivní a hororové příběhy
OHLSSON – Stříbrný chla-
pec, STINE – Ostrov strachu, 
ANGLEBERGER – Horton 
Halfott aneb Zapeklitá záhada 
i proradné intriky na zámku 
Skuhrov aneb Co způsobil 
uvolněný dámský korzet

Humorné příběhy
SOLBERG – Superkrávy a moře 
trapasů

Fantasy příběhy
MAAS – Krvavé ostří, FROST 
– Paladinovo proroctví 1: Pro-
buzení, Paladinovo proroctví 2: 
Spojenectví

Komiksy
HEUVEL – Rodinné tajemství, 
Hledání, CAPEZZONE – H. 
Ch. Andersen junior a bratři 
Grimmové, H. CH. Andersen 
junior: Ukrytý rukopis

Dívčí romány
HAN – Oko za oko, 
BRAHMACHARI – Artyčo-
ková srdíčka, Jasmínové nebe, 
WILSON – Hvězdička

Audioknihy pro děti
Moje první bible, Karel Höger 
vypráví nejlepší pohádky, 
FOGLAR – Záhada hlavolamu, 
KARAFIÁT – Broučci

Naučná literatura
Prvních 100 dopravních 
prostředků, DAY – Průvodce 
nezkrotnou zemí, POSPÍŠILO-
VÁ – Barevný svět

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 14 
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Stromy ve městě: Zmarlika Jidášova – Cercis siliquastrum L.

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Zmarlika je opadavý listnatý strom, pří-
padně větší keř, dorůstá do výšky cca 10 m. 
Pochází z východního Středomoří. Náleží do 
čeledi motýlokvětých. Jeho typickým zna-
kem jsou růžové květy, které jsou ve svazeč-
cích (3–8 ks) umístěny přímo na dřevě star-
ších větví či kmene. Kvete před rašením listů 
v tomto období. Listy jsou poměrně velké, až 
10 cm dlouhé, ledvinovitého tvaru. Plodem 
jsou drobné lusky (5–9 cm) červenohnědé 
barvy. 

Zmarlika byla dříve označována jako 
„strom z Judeje“ a podle legendy se na tomto 
stromě oběsil Jidáš.

Dva krásné exempláře se nachází opět 
v zadní části parku.

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že 
se stanou novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Zeptali jsme se: Kam se zahradním odpadem

Jaro je tady a s ním ožívají i naše zahrád-
ky. Připravujeme půdu, zastřihujeme keře, 
ořezáváme stromy. Při zavedeném systému 
třídění se zahrádkáři ptají, kam se zahrad-
ním odpadem, konkrétně s větvemi. Kdy je 
větev větví, a kdy je ještě drobným klestím, 
které lze uložit do nádob na bioodpad? 
Co se děje s bioodpadem dál? Odpoví-
dá Ing. Milan Komenda, vedoucí Odboru 
životního prostředí a stavební úřad.

Nikde není přesně dané, jak veliká větev 
patří do popelnice, všeobecně se ale dá říct, 
že ořezy z okrasných a ovocných dřevin lze 
do nádoby umístit. Pro lepší představu pak 
lze uvést, že větve tloušťky 4 až 5 cm už pat-
ří do sběrného dvora. Odvoz zahradního 
odpadu do sběrného dvora nabízí zahrád-
kářům jednoduché řešení, aby se nemuseli 
trápit s alternativní likvidací ohněm a jinými 
metodami. 

Ve sběrném dvoře je využíván štěpkovač, 
který větve rozdrtí a vzniklý materiál – štěp-
ku pak město znovu využije k údržbě strom-
ků či záhonů na sídlišti i náměstí. 

A jak je to s pálením na zahradách, je 
povoleno či nějak omezeno?

Pálení je povoleno zákonem o ochraně 
ovzduší z roku 2012 §16 zákona 201/2012 
Sb., který uvádí, že v otevřeném ohništi 
lze spalovat jen suché rostlinné materiály 

Zmarlika Jidášova v zámeckém parku / foto: Ivana Flajšingerová

neznečištěné chemickými látkami.
Žádné další omezení není, v některých 

obcích pak platí vyhlášky, které upravují 
periodu pálení.

Při pálení je však v každém případě nutné 
přihlížet ke klimatickým podmínkám, úrov-
ni znečištění v daném územním obvodu, 
vegetačnímu období a také hustotě okolní 
zástavby. Určitě bych doporučoval zahradní 
odpad svážet do sběrného dvora, i s ohledem 
k jeho dalšímu využití.

V Židlochovicích v domácnostech třídíme 
šest složek odpadu (papír, plast, nápojový 

karton, kov, biodpad a zbytková směs), mít 
víc nádob na odpad už je pro obyvatele měs-
ta a pro město samotné nereálné. Důležitou 
roli zde má také ekonomika, protože svážení 
jednotlivých komodit by se podstatně pro-
dražilo. Na třídírnách, kam se odpad sváží, 
dochází k dalšímu protřiďování, takže sto-
procentně platí, že třídění i jen současných 
šesti složek odpadu má smysl. Dále je možné 
využít i kontejnery rozmístěné po městě na 
textil, obuv, jedlý rostlinný olej, elektrood-
pad, baterie. A na sběrném dvoře lze vytřídit 
vlastně úplně všechno. Od nebezpečných 
odpadů až po dřevo či suť.

Z dalších dotazů, kam s kterým odpadem, uvádíme:

Kartonový papír V našich podmínkách se karton třídí s normálním papírem. Kar-
ton je žádanější, proto se na třídírnách odděluje. Ukládáme do 
modrých popelnic na papír nebo do sběrného dvora. Do papíru 
patří výhradně čistý, nezamaštěný papír.

Papírové kapesníky
a utěrky

Jsou rozpadlé za několik dní, ukládáme do hnědých nádob – 
bioodpad.

Korek Nelze zkompostovat, doba rozkladu je velmi dlouhá. Ukládáme 
do černých nádob – komunální odpad.

Obaly od léků Jde většinou o zalisovaný alobal v plastu. Alobal ani na třídírně 
nelze oddělit, ukládáme tedy do černých nádob – komunální 
odpad.

Znečištěné plechovky Není nutné vyplachování, plechovky se slisují a v huti zrecyklují.

Kartonek od vajíček Papír je už tolikrát zrecyklovaný, že další zpracování není možné. 
Proto ukládáme do hnědých nádob – bioodpad. 

Víčka od PET lahví Víčka se vytřídí až ve zpracovně plastů, proto se lahve mohou 
vyhazovat dohromady s víčky. PET lahve se dál roztřiďují podle 
barev, každá barva má jinou výkupní hodnotu.
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VÝSTAVY:
1. 4. – 31. 5. | POKLADY Z ÚTULKU
Autorská výstava fotogra1 í Miroslavy Brázdové.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Galerie Orlovna Židlochovice

3. 4. – 3. 5. | VYROSTLO NA PAPÍŘE
Kolekce obrázků Eduarda Vyhlídala.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

2. 4., 10:15 | VYNÁŠENÍ MORANY
Přijďte dát sbohem zimě a uvítat léto!
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: sraz před kostelem, průvod směrem k lávce
info: www.spolekvyhonek.cz

2. 4., 16:00 | VALNÁ HROMADA SOKOLA
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

2. 4., 16:30 | BESEDA NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
přednáší: P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.,
 kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Masarykův kulturní dům, I. patro

7. 4., 17:00 | ZDOBENÍ KRASLIC
Přijďte si zazpívat s babičkami nad vajíčky.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: jurta LMŠ Výhonek
info: www.spolekvyhonek.cz

8. 4., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ
Každé družstvo dostane poukázku na 1 hodinu bowlingu zdarma.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice 
místo: Orlovna Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v dubnu 2017

9. 4., 13:00–17:00 | VELIKONOCE V ŽIDLOCHOVICÍCH
Výstava beránků a tvořivé dílny pro děti s programem.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Masarykův kulturní dům

13. 4., 17:00 | JAK PODPOŘIT KOMUNIKACI MEZI
SOUROZENCI?
Seminář vede Irena Kubantová.
místo: jurta LMŠ Výhonek
cena: 350 Kč jednotlivec, 500 Kč pár
přihlášky: irena.kubantova@gmail.com

20. 4., 9:30 | PODPŮRNÁ SKUPINA PRO KOJÍCÍ MAMKY
Seminář vede Hanka Matalová.
pořádá: LMŠ Výhonek
místo: jurta LMŠ Výhonek
info: www.spolekvyhonek.cz
vstupné: 50 Kč

22. 4., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo: náměstí Míru

22. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT 
25. ročník mezinárodní dobrovolnické kampaně.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice,
 Kynologický klub Židlochovice ve spolupráci s ČSOP
místo: sraz na parkovišti u budovy městského úřadu

27. 4., 17:00 | TRADIČNĚ NETRADIČNÍ LITERÁRNÍ VEČER 
S MARKÉTOU HARASIMOVOU A MARTINEM HAVELKOU
Při příležitosti autorského čtení budou nalévána moravská zem-
ská vína vinařství Husák z Nesvačilky. Čtení doplní scénka herců 
z Divadelního spolku bratří Mrštíků z Boleradic.
pořádá: Regionální turistické centrum Židlochovice
místo: sklepení pod radnicí

30. 4., 15:00 | PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pořádá:  Vata Židlochovice, Fotbalový klub Židlochovice
místo: fotbalový stadion, Nádražní ul.

Muži se na jarní část sezóny 
připravovali od konce února na 
umělém povrchu na nové ško-
le, zatímco přípravka pro zimní 
trénink volila prostředí tělo-
cvičny.

Přípravný zápas mužů se ode-
hrál 18. března proti Strachotí-
nu. Děti odehrají přípravný tur-
naj 1. dubna v Brně.

Zdeněk Juris
Fotbalový klub Židlochovice

Trávník už se zelená a fotbalisté mají za sebou první jarní zápasy

Rozpis zápasů mužů: Rozpis zápasů přípravky:

Datum a čas Domácí Hosté Datum a čas Domácí Hosté Hřiště

1. 4. 2017, 15:30 Blažovice Židlochovice 15. 4. 2017, 10:00 Židlochovice Blučina Hrušovany

8. 4. 2017, 15:30 Židlochovice Kobylnice 15. 4. 2017, 11:00 Hrušovany Židlochovice Hrušovany

15. 4. 2017, 16:00 Židlochovice Újezd B 23. 4. 2017, 11:00 Modřice Židlochovice Těšany

23. 4. 2017, 10:30 Tvarožná Židlochovice 23. 4. 2017, 12:00 Těšany Židlochovice Těšany

7. 5. 2017, 16:30 Opatovice Židlochovice 30. 4. 2017, 9:30 Židlochovice Újezd Židlochovice

13. 5. 2017, 16:30 Židlochovice Moutnice B 30. 4. 2017, 11:30 Židlochovice Ochoz Židlochovice

20. 5. 2017, 16:30 Hrušovany Židlochovice 7. 5. 2017, 9:30 Želešice Židlochovice Želešice

27. 5. 2017, 16:30 Židlochovice Pozořice B 7. 5. 2017, 10:30 Židlochovice Pozořice Želešice

4. 6. 2017, 16:30 Babice n./S. Židlochovice 13. 5. 2017, 9:00 Hrušovany Židlochovice Hrušovany

10. 6. 2017, 16:30 Židlochovice Podolí B 13. 5. 2017, 10:00 Blučina Židlochovice Hrušovany
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připomeňme si:
3. dubna 1873 – Povýšení Židlochovic na město



ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám chatu nebo chalupu k rekreaci do 30 km od Brna. 
Tel.: 792 284 071.
Hledám bydlení v Židlochovicích a v okolí – menší RD se 
zahrádkou nebo byt 2–3+1 s balkonem. Tel.: 607 496 359.

<

<

Firma
ELEKTRO-KARBAN s.r.o.

je předním výrobcem
v oblasti toroidních

transformátorů,
tlumivek

a induktivních prvků.
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ELEKTRO - KARBAN s.r.o.

Výroba toroidních
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Z přednášky na aktuální téma: J. Kraus, Terorismus / foto: Milena Moudrá

Prezentace vinařství Merlon / foto: Lenka Betášová

Mateřská škola na koncertě v ZUŠ / foto: Kamila Burdová

Šibřinky: Klapzubova jedenáctka, 3. místo / foto: Martin Mžíček

Z výstavy Jitky Jurnečkové v Galerii Orlovna / foto: Lenka Betášová

Výstava vín v Masarykově kulturním domě / foto: Lenka Betášová

Podzimní zápas přípravky na domácí půdě / foto:  Zdenek Juris

Šibřinky: Rychlé šípy, 2. místo / foto: Martin Mžíček
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