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Jsme na počátku roku 2018. V čem pro 
nás bude významný?

Rok 2018 vnímám jako důležitý jak 
z pohledu do budoucnosti, tak i z pohledu 
do minulosti. 

Již v lednu nás čekají prezidentské volby, 
které jistě zásadním způsobem ovlivní další 
směřování naší republiky. V této souvislosti 
stojí za to připomenout, že letos slavíme sté 
výročí založení republiky a v témže roce, v 
roce 1918, se naším prezidentem stal Tomáš 
Garrigue Masaryk. Pro Židlochovice má tato 
dějinná událost pochopitelně speciální pří-
chuť, vzhledem k četným pobytům prvního 
prezidenta v našem městě. Dnes vnímáme 

Jan Vitula: Do nového roku nám všem přeji hodně sil!

prezidenta Masaryka jako vzor nejen mrav-
ní, ale i jako příklad osobní odvahy, neboť byl 
vždy připraven stát za vlastním přesvědče-
ním, populismu navzdory. Doufám, že i nám 
se v letošním roce podaří vybrat prezidenta 
podobných kvalit. Volba to nebude jedno-
duchá, ale držím palce nám všem, abychom 
vybrali dobře.

Prezidentské volby však nejsou v roce 
2018 jediné.

To máte pravdu, samozřejmě nás na pod-
zim čekají i volby komunální. Jsem sám pře-
kvapený, jak rychle čas běží. Židlochovice 
letos projdou celou řadou změn, což jsme 
zmiňovali i v našich minulých rozhovorech. 
Přesto možná stojí za to opět zmínit, že včet-
ně letošních investic se v tomto současném 
volebním období v Židlochovicích proin-

doc. Mgr. Petr Francán 
předseda Mediální komise

vestuje více než 200 milionů korun. Takový 
vklad do infrastruktury města zde nebyl snad 
od dob dokončení zámku. Mám z toho na 
jednu stranu velikou radost, ale také se s tím 
pojí značné starosti. Zcela přirozeně zmí-
něná finanční investice znamená, že mění-
me tvář města na dlouhou dobu dopředu. 
A není to jen práce rady města a zastupitelů. 
Celý městský úřad se všemi zaměstnanci se 
významně podílí na přípravách a realizacích 
všech projektů. Bez podpory svých kolegů si 
vůbec nedovedu představit, že by se takové 
akce vůbec daly uskutečnit. Patří jim za to 
velký dík.

Jak budou vypadat židlochovické oslavy 
roku 1918?

Ve spolupráci s prof. Wendschem připra-

PF 2018
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vujeme instalaci informačních panelů v pro-
storách autobusového nádraží. Rádi bychom 
na nich pomocí zachovaných dokumentů 
vystihli historický charakter Židlochovic 
a jejich vazbu k roku 1918. Snažili jsme se 
nalézt zmínky o našem městě v dobovém 
tisku, ovšem není jich mnoho. Přesto se 
nám myslím podařilo nashromáždit dosta-
tek zajímavých materiálů, které jistě budou 
stát za pozornost občanů i návštěvníků měs-
ta. Neplánujeme žádné velké oslavné akce, 
neboť jak na úrovni státu, tak i kraje se při-
pravuje celá řada aktivit, které toto význam-
né výročí dostatečně připomenou. 

Na počátku rozhovoru jste zmínil osob-
ní odvahu prezidenta Masaryka, můžete 
být konkrétnější?

Příkladů je samozřejmě celá řada, ale 
ze všech možných Masarykových postojů 
pro mne tím nejvýznamnějším byla jeho 
odvaha veřejně se zastat našich židovských 
spoluobčanů. V období tzv. hilsneriády, na 
přelomu devatenáctého a dvacátého stole-
tí, byly podobné postoje ve střední Evropě 
mimořádně riskantní a politicky nepopu-
lární. Díky nim se však vztah naší veřejnosti 

k Židům postupem času měnil a Českoslo-
vensko bylo po celou dobu první republiky 
vnímáno jako mimořádně tolerantní stát, 
s jasným postojem k dodržování lidských 
práv. Na tuto tradici morálních osobních 
postojů pak navázal například Václav Havel, 
který tím České republice vydobyl světové 
renomé. Doufám, že nově zvolený prezident 
bude důstojným následovníkem obou zde 
zmíněných předchůdců.

Do nového roku nám všem přeji hodně sil 
a šťastnou volbu.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 24. ledna od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Novinky v městské a krajinné zeleni za rok 2017

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

>> pokračování z minulého čísla

V letošním roce se nám podařilo zre-
alizovat mnoho projektů, které přispěly 
ke zlepšení životního prostředí a vzhledu 
města. 

Upravené lokality:
Dosadba 26 ovocných stromů v lokalitě 
Líchy – lesopark s mokřadem na Líchách, 
který se stal oblíbeným cílem procházek, 
byl zpestřen na dvou místech výsadbou 
ovocných stromů. Podél vyšlapané pěši-
ny, která vede od ulice Janáčkovy k řadu, 
byla založena hrušňová alej. V jižní čás-
ti lesoparku byl mezi stávající třešňové 
stromořadí a vyrůstající remízek vysa-
zen menší krajinářský sad. Vybrali jsme 
především staré odrůdy (např. hrušeň 
„Krvavka“ či „Konference“, meruňka 
„Želešická“ a „Ananaska“, arónie neboli 
černý jeřáb) nebo novější odrůdy, které 
se svými vlastnostmi hodí pro výsadby 



do volné krajiny (např. hrušeň „Morava“, 
višeň „Erdi Bötermö“ a „Ujtehértoi fürtös, 
slivoň „Čačanská lepotica“ a „Tophit“, či 
jabloně „Prima“, „Rubinola“ a „Topaz“). 

Biokoridor RBK 087/1 Výhon – Žleby 
– IV. etapa – ve vrcholové části Výho-
nu byla založena další část regionálního 
biokoridoru o celkové rozloze 0,52 ha.  
V podzimních měsících zde bylo vysá-
zeno 143 stromů, 124 keřů a založeno 
1.210 m² nových lučních trávníků. Obno-
va krajinných prvků doplní a zkvalit-
ní kostru ekologické stability krajiny, 
sníží větrnou a vodní erozi či poskytne 
vhodné podmínky pro rozvoj společen-
stev ekosystému teplomilných lesostepí. 

Obnova liniového vegetačního prvku  
u průmyslové zóny – II. etapa – plánova-
ná výstavba nového průmyslového areálu  
v jižní části katastru města iniciovala  
v zimě pokácení dožívajících topolů. 
Obnova větrolamu s cílem co nejdří-
ve odclonit novou továrnu proběhla v 
podzimních měsících, bylo zde vysá-
zeno celkem 70 stromů a 170 keřů, vše 





původní domácí druhy dřevin. Výsad-
ba proběhla ve spolupráci se společ-
ností Sázíme stromy, z. ú., která zajisti-
la výsadbový materiál i dobrovolníky. 

Shodou okolností se letos poda-
řilo obnovit zeleň i u našich škol-
ních budov, a to na všech stupních:  

Rekonstrukce zahrady u MŠ na Brněn-
ské ulici – v loňském roce byla zahra-
da obohacena o nové hrací prvky, letos 
byla rekonstrukce zahrady dokončena 
výstavbou nových chodníků, výsadbou 
4 stromů (javory, jeřáby), 155 keřů, 130  
trvalek a založením 260 m² trávníků. 

Sadové úpravy u přístavby  
ZŠ Tyršova – v rámci projektu přístav-
by základní školy byly provedeny i úpra-
vy okolí. Stávající perspektivní vzrost-
lé stromy byly ošetřeny arboristy, bylo 
vysázeno 8 nových alejových stromů 
(lípa, jeřáb muk), 900 keřů, 540 trva-
lek a založeno 900  m² nových trávníků. 

Obnova zahrady gymnázia – u toho-
to objektu sice město Židlochovice není 
vlastníkem ani investorem úprav, ale 
vzhled této zahrady má vliv i na celkový 
vzhled centra města. Zde bylo na podzim 
v rámci I. etapy vysázeno 8 alejových stro-
mů (lípa, babyky, jeřáby, jabloně a hru-
šeň), 120 keřů, 250 trvalek a cibulovin a 
obnoveno 500 m² trávníků.









Obnova větrolamu u budoucí továrny LAC / foto: M. Dratva
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Zdroje na rekonstrukci Strejcova sboru se zatím získat nepodařilo

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jedním z nejvýznamnějších objektů v Žid-
lochovicích je bezesporu dům č. p. 32 na ulici 
Strejcův sbor. Jeho hodnota tkví především  
v jeho sepětí s historií. Jedná se o bývalou faru 
moravských bratří, kterou vedl jeden z jejich 
předních členů. Byl jím Jiří Strejc, vynika-
jící překladatel, jenž patřil spolu s dalšími 
bratry do užšího okruhu překladatelského 
týmu Bible kralické. I přes svou památkovou 
a historickou hodnotu tento objekt chátrá.  
O jeho rekonstrukci se stále hovoří, uvažuje 
a píše ve všech volebních programech stran, 
které kandidují do místního zastupitelstva. 
Zatím ale bez výsledku. Na druhou stranu je 
zde objektivní komplikace – vysoké finanční 
nároky. V posledních letech nebyly vyhlašo-
vány dotační výzvy, z nichž by se na rekon-
strukci Strejcova sboru dalo čerpat. 

Abychom však neměli jen pesimistický 
dojem. Na konci minulého roku zveřejnilo 
ministerstvo financí zprávu o nově připra-
vovaných grantech z Norských fondů. Po 

konzultaci na ministerstvu mi bylo sděleno, 
že by mělo být během prvního pololetí roku 
2018 známo, jaké projektové záměry budou 
Norskými fondy podporovány. Pokud se zde 
objeví podpora na obnovu památek typu 

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Příští prezident České republiky vzejde z lednových voleb

Druhý lednový víkend budou voliči přímou volbou volit prezidenta České republiky. Pokud z prvního kola nevzejde jasný kandidát 
nadpolovičním počtem hlasů, čeká voliče druhé kolo. O prezidentský post se uchází devět kandidátů.

Volby prezidenta České republiky se 
uskuteční: 

v pátek 12. ledna 2018
od 14:00 do 22:00 hodin 
v sobotu 13. ledna 2018
od 8:00 do 14:00 hodin.

Voličům budou na adresu jejich trvalé-
ho pobytu nejpozději tři dny přede dnem 
voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.





Místo konání voleb

Volební okrsek č. 1 Volební místnost v budově:
Základní školy Židlochovice
ulice Komenského 182, Židlochovice

Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, 
Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad 
farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666–668, 
č. p.  690–703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, V tratích, 
Dolní sady, Vlky, Pastviska.

Volební okrsek č. 2 Volební místnost v budově:
Masarykova kulturního domu
ulice Tyršova 161, Židlochovice

Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvo-
řákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, 
Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáč-
kova, nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651–665.

Strejcova sboru, bude to jistě dobrá zpráva. 
O vývoji možného financování vás budu na 
stránkách Zpravodaje informovat.

Součastný stav objektu č. p. 32 / foto: M. Moudrá

Případné druhé kolo volby připadá na 
pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 
hodin a sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 
14:00 hodin.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb 
obdrží voliči ve volební místnosti.
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Vzdělávání i bezpečnost: Investice města jsou z podstatné části kryty dotacemi

Loňský rok byl v Židlochovicích ve zna-
mení projektů, které jsme realizovali jak  
z městských, tak dotačních prostředků. 
Určitě nejvýznamnější akcí byla výstavba 
nové budovy základní školy. Včetně vyba-
vení jsme investovali cca 57 milionů korun.  
Z toho něco přes 35 milionů pocházelo  
z dotace ministerstva financí. Díky nasazení 
kolegů, firmy 3V&H a také Ing. Jakubce, který 
pro město vykonával stavební dozor, se stihla  
v rekordně krátkém čase a v mimořádně dob-
ré kvalitě. Podařilo se také vyřešit problém  
s nepříliš spolehlivým dodavatelem nábyt-
ku a budova dnes slouží k plné spokojenosti 
studentů i pedagogického sboru.

Opačnou zkušeností je pro nás druhá nej-
větší akce loňského roku, kterou je výstavba 

Ing. Jan Vitula
starosta města

nové budovy Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Stavba za více než 15 milionů korun 
je z poloviny pokryta dotací Jihomoravského 
kraje a ministerstva vnitra. Bohužel dodava-
telská firma Skyscraper je snad tím nejhor-
ším, co jsem měl možnost ve svém životě 
potkat. Neplní termíny, práce je nekvalitní, 
a z toho důvodu opakovaně předělávána. 
Doufám, že i s tím se nějak vypořádáme a 
stavbu už brzo (i když s velkým zpožděním) 
dokončíme.

Kromě těchto dvou, na první pohled 
viditelných akcí, však proběhla i řada drob-
nějších. Mezi ně například patří vybudová-
ní hnízd na sběrné nádoby a nové haly na 
sběrném dvoře nebo rekonstrukce chodníků 
a vytvoření nových autobusových zastávek. 
Oba záměry přispěly ke zlepšení vzhledu 
města a zlepšení komfortu občanů. I zde 
jsme z celkové ceny přes 8 milionů korun 
zaplatili více než 7 milionů z dotací. 

Nesmím také zapomenout na opravu soch 
u kostela v hodnotě asi 350 tis. korun (asi  
215 tis. z dotace) anebo opravu brouzdališ-
tě na koupališti za půl milionu korun, kte-
rá potěšila hlavně rodiče s dětmi. Zajištění 
opěrné zdi pod zvonicí pak bylo investicí 
přes jeden milion korun.

V neposlední řadě probíhaly i přípravné 
práce na investice letošního roku. Kromě 
mnoha rozsáhlých projektových dokumen-
tací se realizovala  demolice objektu za rad-
nicí, kde by v roce 2018 mělo začít vznikat 
nové komunitní centrum. I na tuto demolici 
se podařilo zajistit finance z grantů. Jsem 
rád, že město je mimořádně úspěšné v získá-
vání dotačních prostředků. Šetříme tím pro-
středky města a zároveň můžeme realizovat  
i akce, které by si město nemohlo z finanč-
ních důvodů dovolit.

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 11. prosince 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

v rámci výběrového řízení „Předzámec-
ký park v Židlochovicích – stavební část“ 
vybrat jako vítěznou nabídku účastníka 
3V&H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 



Uherský Brod, IČO: 46992715.

ZM 13. prosince 2017
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

plán řádných zasedání Zastupitelstva 
města Židlochovice pro rok 2018 (s mož-
ností operativní změny termínů):
27. – 31. 1. 2018
28. – 14. 3. 2018
29. – 2. 5. 2018



JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

30. – 20. 6. 2018
31. – 5. 9. 2018
32. – 17. 10. 2018

RM 15. prosince 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla: 

o uzavření kupní smlouvy na nákup vozi-
dla Iveco Daily 70C15 DOKA v ceně 465 
400 Kč bez DPH pro Jednotku sboru dob-
rovolných hasičů města Židlochovice.



Vysílání kabelové televize v pravidelných časových intervalech je minulostí

Tímto neradostným sdělením navazuji  
v úvodu na nový stav vysílání regionální 
kabelové televize. Po řadě dotazů, kterými 
jste zasypávali naši redakci po dobu téměř 
jednoho měsíce koncem minulého roku, kdy 
bylo vysílání v nouzovém režimu, přináším 
vysvětlení, co se vlastně stalo.

Přibližně v půli listopadu dosloužil počí-
tač, který odbavoval obrazové zpravodajství 
prostřednictvím softwarového programu 
Scala na zastaralém operačním systému XP. 
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit 
ke změně, která však přinesla některé nevrat-
né zásahy do vysílání. Mezi ty nejzásadnější 
patří hlavně časové posuny v programové 
nabídce, které nyní nelze ovlivnit. 

Lenka Betášová
redaktorka RZ 

V současné době vzniká textová smyčka 
v grafickém programu Libre Office Impress. 
Ten však neumožnuje časování plakátů, 
oznámení a pozvánek. To znamená, že pla-
káty už uplynulých akcí budou na obrazov-
ce viset až do další aktualizace,  a nezmizí 
tak,  jak jsme byli doposud zvyklí.   Program 
bohužel neumožňuje ani spuštění začátku 
vysílání jednotlivých bloků dle původního 
harmonogramu, nelze  spustit  ani hláše-
ní městského rozhlasu.  Divák bude určitě   
z tohoto způsobu vysílání zprvu dezoriento-
vaný, ale věřím, že i na tuto změnu si všichni 
zvykneme.

Jednoduše řečeno, přišel čas na změnu. 
Změna však přišla ne naším přičiněním, ale 
je hříčkou novodobé techniky, které chtě 
nechtě musíme čelit. Nový software nelze 
pořídit, ten, který je na trhu, finančně pře-
vyšuje naše možnosti a jiný neumí přehrávat 

technika našeho partnera Moravianet (self-
net).

Z těchto několika důvodů vás, naše pravi-
delné diváky,  prosím o shovívavost, a těm, 
které neodradily potíže posledních měsíců, 
chci poděkovat za přízeň. Prosím, zůstaňte  
i nadále příznivci a přispěvateli do vysílání 
regionální kabelové televize.

Na konec ještě jedna malá prosba. Aby 
bylo naše vysílání videoreportáží přitažlivé, 
prosím fanoušky, amatéry, studenty nebo 
rodiče šikovných dětí, které to zkrátka baví, 
o zaslání zajímavých námětů a natočených 
reportáží na naše kontaktní adresy info-
kanal@zidlochovice.cz nebo přímo na adre-
su RTIC, Masarykova 100, Židlochovice. 

Přeji vám vše dobré v roce pravdy a lásky,  
v roce 2018.
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rubriku připravuje
Mediální komise

Zákon o zákazu kouření je v platnosti od 
30. května 2017. V závěru minulého roku  
poslanci znovu diskutovali o jeho zmírně-
ní, které však odhlasováno nebylo. Je podle 
vás zákon přísný, hlasoval byste pro větší 
toleranci? Má podle vás tento zákon nějaký 
vliv na židlochovické restaurace a hospody?  

MVDr. Pavel Forejtek, CSc
Kouření  tabáku patří historicky k nejstar-

ším toxikomániím, které lidstvo zná. Moderní 
doba rozšířila seznam látek, které jsou zařa-
zeny mezi látky návykové a současně mají na 
lidský organizmus negativní či přímo toxic-
ký vliv. Problematika  používání těchto látek 
především mladými lidmi patří k jednomu  
z největších problémů současného světa. 
Přesto si  kouření tabáku ve výčtu těch-
to látek  zachovalo  výjimečné postavení.  
Oproti všem ostatním drogám, při jejichž 
používání  dochází k poškozování zdravot-
ního stavu pouze u konzumenta, při kouře-
ní  tabáku netrpí pouze organizmus kuřá-
ka, ale stejným způsobem, snad poněkud v 
nižší intenzitě působení,  jsou postihovány 
také osoby, které se nachází v okolí kuřáka. 
Existuje mnoho doložených případů, kdy na 
rakovinu  dýchacích orgánů  zemřel neku-
řák, žijící  ve společné domácnosti se silným 

Hovory Z: Zastupitelstvo

Dana Švarzbergerová
pedagožka

Celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu

Ve dnech 22.–23. listopadu proběhlo  
v Chebu celostátní kolo Dějepisné soutěže 
gymnázií, které se zúčastnil Jan Hroudný  
z oktávy a septimáni Jan Procházka z Hola-
sic a Jan Procházka ze Syrovic. Tématem 
letošního ročníku bylo období 1948–1967  
v Československu. Účastnilo se ho 78 skupin 
z celé České republiky a ze Slovenska. Akce 
byla nejen soutěží, ale i velkou společenskou 
událostí, které byli přítomni přední čeští  
a slovenští historici, například prof. PhDr. 
Petr Čornej, DrSc., prof. PhDr. Roman 
Holec, DrSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka, 
CSc., prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., prof. 
PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Ti také společně 
 s organizátory připravovali otázky náročných 
testů. Trojice z našeho gymnázia si neved-
la špatně, umístila se na 24. místě. Oproti 
minulému ročníku postoupila o 13 míst  
a zařadila se tak mezi kvalitní kolektivy. 

Na tak velkou akci, jako je Dějepisná sou- zleva: J. Procházka, J. Hroudný, J. Procházka / foto: archiv Gymnázia Židlochovice

těž gymnázií, potřebují organizátoři znač-
nou finanční podporu. Celá židlochovická 
skupina byla pyšná, když se mezi četnými 

sponzory v prezentaci před soutěží objevilo 
město Židlochovice. Děkujeme. 

kuřákem. Stejným podmínkám byli vystave-
ni i zaměstnanci  všech restaurací, ve kterých 
bylo kouření povoleno a samozřejmě všichni 
hosté-nekuřáci, kteří byli z různých důvodů 
nuceni  podmínky kuřáckých restaurací a 
jiných společných prostorů  s možností kou-
ření snášet. A kromě zdravotních problémů 
je nutné uznat i estetický problém – každý, 
kdo navštívil  kuřáckou restauraci, možná 
odcházel  s pocitem uhašené žízně či s plným 
žaludkem, určitě však také s velmi nepříjem-
ným zápachem cigaretového kouře, který  
mu pobyt v kuřáckém prostředí připomínal 
ještě další den.

Kouření do společných prostor nepatří,  
a to jak v rodině, v práci či v různých restau-
račních zařízeních. Jsem přesvědčený, že 
zákaz kouření v restauracích a hospodách 
je výrazem odpovědného přístupu ke zdraví 
společnosti, nikoliv úmyslným zhoršováním 
podmínek pro podnikání v pohostinských 
provozech. 

Který z kandidátů na pozici prezidenta 
republiky se vám jeví jako nejvhodnější?

 Ještě nevím, který z kandidátů mne nako-
nec osloví natolik, že mu dám svůj hlas, ale 
určitě vím, že to nesmí být člověk, který se 
bude snažit posunout naší republiku na 
východ, bude zdrojem mezistranických, 
národních i mezinárodních problémů a za 
kterého se opět bude stydět  každý slušný 
občan. 

Zastupitel Vlastimil Helma nevyužil 
svůj prostor k vyjádření. 
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Ing. Jana Svobodová
Sdružení Židlochovice

Sdružení slaví 20. výročí 

Sdružení Židlochovice jsme založili 25. 11. 
1997 a jako jedni z prvních v našem městě 
jsme začali spolupracovat s tělovýchovnými a 
společenskými orgány a organizacemi a měs-
tem a hledali s nimi nové možnosti využití 
volného času pro děti a dospívající mládež. 
Název se v průběhu let měnil, začínali jsme 
jako Sdružení občanů města Židlochovi-
ce na ochranu mládeže před patologickými 
jevy, tento název byl vlastně určen tehdejším 
Okresním úřadem Brno-venkov a podmiňo-
val získávání dotací. Název byl příliš dlouhý 
a časem již nebyl nutný, zkrátili jsme jej na 
Sdružení Židlochovice. V roce 2016 s úpra-
vou nové legislativy musel přibýt k názvu 
ještě dovětek zapsaný spolek. Nyní tedy 
Sdružení Židlochovice, zapsaný spolek, dále 
jen „Sdružení“. 

Výčet akcí, které Sdružení za dobu své 
existence organizovalo nebo bylo nápomoc-
no při jejich organizování, je velice obsáhlý. 
První zdařilá akce byla Mikulášské skládá-
ní puzzlí, které se zúčastnilo 360 dětí. Dále 
jsme pořádali dětský maškarní karneval, Běh 
zdraví, Povídání s myslivci, příměstské tábory  
s junáky, Jarní probouzení broučků a Pouš-
tění draků. Byli jsme první v Židlochovicích  
v akci Pálení čarodějnic. Úspěšné byly  
i módní přehlídky, Soutěž o nejšikovnější 
dívku, Jízda do vrchu, Dny otevřených dveří 
v keramické dílně. Navařili jsme meruňkové 
marmelády s různými příchutěmi na první 
židlochovické Meruňkobrani. Akce se těšily 
mezi dětmi i dospělými  velké oblibě, některé 
pořádáme pravidelně dál, v jiných pokračují 
naši spolupořadatelé. 

Sdružení se podílelo také na projektech, 
jako je např. horolezecká stěna na budově 
základní školy (s novou fasádou školy byla 
zrušena), modernizace víceúčelového hřiště 
na házenou a košíkovou na sídlišti, hřiště pro 
skateboard a kolečkové brusle, pro nejmenší 
děti instalace dřevěných sestav. Stejně bylo 
pořízeno i druhé hřiště v areálu ZŠ Tyršova, 
které je využíváno v době školního vyučová-
ní při hodinách tělesné výchovy a i v odpo-
ledních hodinách pro veřejnost dodnes. 

V roce 2007 se podařilo zrealizovat velký 
projekt „Kdo si hraje ve srubu, nedostane se 
do srabu“, který představoval zřízení táborové 
základny letního příměstského tábora v Žid-

lochovicích u Základní školy Tyršova 611. 
Významnou akcí zde bylo pořádání letního 
příměstského tábora společně se skautským 
střediskem Hrozen. Dnes je srub celoroč-
ně využíván nejmladšími junáky. S Nadací 
Veronica jsme získali dotaci na projektovou 
dokumentaci Akátová věž. 

Největším projektem Sdružení jsou Kera-
mické hrátky, nově byla zřízena keramic-
ká dílna v budově města na Coufalíkově 
náměstí. Dílna je využívána dětmi, mládeží 
i dospělými pod vedením profesionálního 
keramika Pavla Kovarčíka a paní učitelky 
Jindřišky Mrázkové více něž 13 roků. 

V rámci provozu keramické dílny je  ote-
vřen také kroužek, kde společně pracují děti 
a rodiče. Rodičům je nabídnuto, aby trávili 
volný čas společně se svými dětmi. Pravidel-
ně se scházejí v úterý a pod vedením pana 
Kovarčíka se jim rodí pod rukama zvířátka, 
domečky, sluníčka, tužkovníky nebo obráz-
ky. Někdy přijdou děti s různými nápady, 
a tak vznikne třeba dinosaurus, seriálové 
postavičky nebo domeček pro křečka či žel-
vu. Po ukončení tohoto kroužku se na svou 
dvouhodinovku sejdou dospělí. Zde je již 
vše podřízeno funkčnosti a ročnímu obdo-
bí. Modelují sošky, vázy, obaly na květináče, 
betlémy, kachle, keramické květiny, budky a 
pítka pro ptáčky.

Školní děti se scházejí v kroužku ve čtvrtek 
pod vedením paní Mrázkové. Děti vyrábějí 
misky, dýněčky, ryby, ovečky, vánoční deko-
race, stojánky na tužky, zápichy do květiná-
čů, dárečky k svátku matek, obrázky a různé 
postavičky. Některé děti navštěvují kroužek 
několikátý rok, a tak jsou jejich dílka mnoh-

dy k nerozeznání od výrobků dospělých. 
O prázdninách pořádáme příměstský tábor 

Prázdniny s keramikou, kde se děti týden 
zábavnou formou seznamují se základní-
mi modelovacímí technikami a glazováním 
keramiky. Jedná se o zdrařilou akci, která je 
ze strany dětí velmí oblíbena a rodiči kladně 
hodnocena. Proto ji každoročně opakujeme. 

Pravidelnou akcí v keramické dílně je Den 
otevřených dveří. Dílna se promění ve výstav-
ní galerii plnou výrobků účastníků kursů. 
Tuto akci si užívají opravdu všichni. Dílna se 
v tento čas naladí do adventního rozjímaní. 
Příjemnou atmosféru dodá vánoční výzdo-
ba, vánoční cukroví, voňavé svařené víno a 
krámečky s vánočními dárky. S panem mís-
tostarostou Tomášem Šenkyříkem a zpěvač-
kami ze skupiny Pasqil si zazpíváme vánoční 
koledy. 

Z našeho výčtu je zřejmé, že Sdružení  dlou-
ho aktivně pracuje. Svoji činnost můžeme 
hodnotit jako velmi dobrou. Naše akce jsou 
i po tolika lectech činnosti stále vyhledávané, 
pro naše děti i rodiče stále zajímavé a lákavé. 
Toto je pro nás velkou motivací do naší další 
činnosti. 

Děkujeme stálým členům Janě Svobodo-
vé, Květě Vašíčkové, Evě Válkové, Jindřišce 
Mrázkové, Dáše Krkavcové, Broňce Zádě-
rové a Vraťovi Paláškovi a jejich rodinám a 
dalším příznivcům za pomoc, protože bez 
jejich aktivní podpory bychom tolik akcí 
nezvládali. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří nás dvacet let podporovali. Děkujeme 
městu Židlochovice za podporu, poskytnutí 
krásných prostor a finančních příspěvků na 
činnost Sdružení.

Členky Sdružení při prodeji džemů na Meruňkobraní 2015 / foto: L. Betášová

Likvidace vánočních stromků

Oznamujeme občanům, že mají možnost ukládat použité vánoční stromky na sběrný dvůr na ulici Topolová. Občané, kteří 
nemají možnost stromky odvézt na sběrný dvůr, je mohou uložit ke kontejnerovým hnízdům po celém městě. Odsud 

budou stromky průběžně odváženy vozidly technické čety města. Neodhazujte prosím stromky volně na veřejná 
prostranství. Děkujeme.
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Eva Procházková
knihovnice

Ptáci kolem nás: Literární soutěž v knihovně Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MORIARTY – Šílené výčitky, 
STEEL – Dražba, HEIN 
– Vyprahlá země, FOLEY 
– Pozvánka, JACOBS – Pan-
ský dům

Společenské romány
DITTRICH – Potomci 
mlčení, PICOULT – Velké 
maličkosti, CZERNIN – Anna 
Sacher a její hotel

Psychologické romány
COLEMAN – Léto plné 
neskutečných věcí, KHEMIRI 
– Všechno, co si nepamatuju

Historické romány
NIEDL – Království meče, 
WHITTON – Kněžna Lud-
mila, HARMON – Z písku a 
popela, ALEXANDER – Dív-
ky od svaté Magdalény

Romány českých autorů
KUČÍKOVÁ – Italské jedno-
hubky, KÖRNEROVÁ – Pán 
hor II., KOVÁŘ (KOVY) 
– Ovšem, DUTKA – Matka 
vzala roha

Detektivní romány
a thrillery
KALLENTOFT – Bambi, 
JACKSON – Čekání na smrt, 
ADLER-OLSEN – Selfies, 
GRISHAM – Píšťalka

Fantasy a sci-fi romány
KINCAID – Diabolik, 
AVEYARD – Králova klec, 
BOORMAN – Oheň srdce, 
PETTERSEN – Havraní kru-
hy 3: Síla

Literatura faktu
STERN FISCHEROVÁ 
– Mengeleho děvče, MALÝ 
– Franz Kafka: Člověk své 
i naší doby

Životopisy
PROCHÁZKOVÁ – Procház-
ka životem, KARS – Jmenuju 
se Tomáš, KOVAŘÍKOVÁ 
– Příběhy domů slavných i 
zapomenutýcha nebe, POLÁK 
– Kluk ze Žižkova: Jiří Kram-
pol jak ho znáte i neznáte

pokračování na straně 17 >>

Bohumila Pavková
knihovnice

Vítěz projektu Lovci perel přečetl 47 knih

Městská knihovna v Židlochovicích se zapojila do projektu Jihomoravského kraje na podporu čte-
nářství s názvem Jižní Morava čte. Slavnostní předávání cen vítězům proběhlo v úterý 28. listopadu.

Městská knihovna Židlochovice vyhlašuje 
literární soutěž o nejlepší báseň na téma „Ptáci 
kolem nás“.

Zapojit do soutěže se může kdokoliv ve věku 

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Vítězkou 
výtvarné soutěže pro děti od 4 do 7 let se stala 
Rozálie Furchová s obrázkem rozhledny Akátová 
věž, v literární soutěži pro děti od 8 do 10 let se 
na prvním místě umístila Ela Leciánová s básní  
o Židlochovicích a v kategorii pro děti od 11do15 let 
vyhrála Zuzana Vítková s prací o Františku Horá-
kovi. V literárně-výtvarné kategorii pro děti od  
8 do 15 let byl nejlepší komiks o Florentinu 
Robertovi od Jakuba Karpíška a Josefa Pavky. 
Vítězové obdrželi pozvánku do divadla Polárka 
a na Hvězdárnu v Brně, kde v prosinci proběh-
lo setkání vítězů z celého Jihomoravského kraje.  
Zároveň jsme také ocenili všechny účastníky celo-
ročního projektu Lovci perel, kdy se vybrané dět-
ské knížky stávají perlorodkami a přinášejí svým 
čtenářům zisk v podobě opravdových perel, které 
si děti navlékají na drátky přímo v knihovně. Díky 
tomu perly neztratí a navíc mohou porovnávat 
svůj výkon s ostatními. Nejúspěšnějším lovcem 
perel z celkového počtu 29 dětí se v letošním roce 
stal Martin Mutl, který přečetl 47 knih. Všem náv-
štěvníkům akce zpříjemnil předávání cen svým 
hudebním vystoupením na kytaru pan místosta-
rosta Mgr. Tomáš Šenkyřík.

od 6 do 100 let. Svou báseň v podobě rukopisu či 
tištěné verze, v rozsahu minimálně 4 veršů, je tře-
ba odevzdat v knihovně od 15. ledna do 4. dubna 
2018.

Bližší informace a pravidla soutěže naleznete na 
webových stránkách knihovny nebo přímo u kni-
hovnic.

Lovci perel po ocenění / foto: B. Pavková

Básnička o Židlochovicích

Začalo to za zámkem kdysi,
teď tu sídlí České lesy.
V parku mnoho druhů zvířat,
běhají tam skoro pořád.

Stával tu významný cukrovar,
teď je tu ulice Dezortova, Joštova a tak dál.
Místo velkých hromad řepy,
stojí zde dům pana Pepy.

A co naše náměstí?
Je uprostřed naštěstí!
Obchodů je všude plno,
kam se hrabe celé Brno.

Do výšky se tyčí Výhon,
vylézt tam je celkem výkon.
Je na něm Akátová věž,
rychle šup, šup, na ni běž!

A naposledy naše řeka,
koukej na tu rybu, jak se smeká.
A jak bývá i u pohádky konec,
v kostele už zvoní zvonec.

Ela Leciánová, 10 let



Bronislav Svoboda
Myslivecký spolek

Tento kroužek je časově spjatý se školním 
rokem. Naše schůzky začaly tedy začátkem 
září, tak jako v loňském školním roce. Naše 
řady se rozšířily o další nové mladé zájemce. 

Zájem dětí o myslivost stále stoupá

Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Farní kapela zazpívala na česky sloužených mších ve Vídni

V sobotu druhého a neděli třetího pro-
since vystoupila židlochovická farní kapela 
ve Vídni. Hudebně doprovodila mši svatou 
slouženou v českém jazyce v chrámu Panny 
Marie na nábřeží a poté v kostele Nejsvětěj-
šího Vykupitele na Rennwegu. Židlochovičtí 
muzikanti byli pozváni otcem Jiřím Šinde-
lářem, který působí ve Vídni jako duchovní 
správce krajanů. Mše v češtině a český feno-
mén související s duchovní správou obou 
kostelů má zajímavou historii. Patronem 
Vídně je svatý Klemens Maria Hofbauer. 
Pocházel z Tasovic u Znojma a jeho otec byl 
Čech. Již za svého života zavedl bohoslužby  
v českém jazyce pro českou komunitu prá-
vě v chrámu Panny Marie na nábřeží. Tato 
tradice pokračuje od raného 19. století až 
po současnost. Česká komunita soustředěná 
kolem obou kostelů vzrostla po roce 1968, 
kdy zde bylo nabízeno duchovní útočiště čes-
koslovenským exulantům poznamenaným 
tehdejším režimem. Bylo pro nás obrovskou 
ctí vystoupit na těchto místech, která jsou 
spjata s dlouholetou českou duchovní tradi-

cí. Dostalo se nám vřelého přijetí od všech 
krajanů a zejména od otce Šindeláře. Mezi 
mnoha zážitky a humornými chvilkami bylo 
pro mě osobně dojemné, když se starými 

zdmi obou kostelů neslo z úst sloužících 
kněží požehnání pro Židlochovice a jejich 
farní kapelu.

Věkové rozpětí se pohybuje od dětí šestile-
tých až po žáky a žákyně z 9. tříd. Nyní se 
počet mladých příznivců myslivosti pohy-
buje do 14 dětí. Od loňského roku u nás 
působí nová posila paní Renata Coufalová, 
která má mnohaleté zkušenosti s vedením 
kroužku myslivosti.

Scházíme se vždy v pátek, sraz nadšenců 

myslivosti je před farou v 16.00, v zimních 
měsicích v 15.00 hodin.

Od místa srazu před farou jdeme na mys-
liveckou chatu spolku ve Velkém hájku, kde 
je vybudováno zázemí pro činnost spolku.

S postupným příchodem podzimu a 
nižšími teplotami, jsme se od venkovního 
sezení okolo ohniště a opékání špekáčků 
přesunuli do chaty. Při současném chlad-
ném počasí na chatě zatopíme krátce po 
12. hodině, abychom se po příchodu cítili 
příjemně. Ingredience na horké kakao a čaj 
jsou už nakoupené v potřebném množství. 

Náplní kroužku je nauka o přírodě a její 
ochraně, přikrmování zvěře a nauka o mys-
livosti. Jako osnova nám slouží Zápisník pro 
mladé myslivce a ochránce přírody vydaný 
Českomoravskou mysliveckou jednotou a 
Penzum myslivosti. 

V nadcházejících setkáních se zaměříme 
na poznávání zvěře, popis zvěře myslivec-
kou mluvou, nauku o zbraních a bezpečném 
zacházení s nimi a pravidla krmení zvěře a 
chování se v přírodě v zimních měsících.

V delším horizontu nás čeká v kroužku 
opakování probraných okruhů a vycházky 
do okolí za poznáním chování zvěře. 

Skupina příznivců myslivosti / foto: M. Moudrá
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Kostel Nejsvětějšího Vykupitele, Rennweg, Vídeň: T. Šenkyřík, P. Šimůnek, K. Otýpková,
K. Šestáková, K. Brožová, H. Komosná, K. Šestáková, P. Šenkyřík, Z. Otýpková,

N. Komosná, T. Mušálková, E. Leciánová, A. Flajšingerová a V. Brožová / foto: P. Lecián  
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Pěstování vinné révy a výrobu vín převzal  
Jan Flajšinger po dědovi a otci. Zpočátku 
pomáhal v rámci rodinného hospodářství, 
které se věnovalo i pěstování a výrobě vína 
pro potřebu rodiny. Vinaření se postupně 
stalo přirozeně i jeho koníčkem, kterému 
se začal plně věnovat a později na vinaření 
založil vlastní podnikání.  

V roce 2000 si z kapacitních důvodů kou-
pil vinný sklep v Křepicích, odkud pochází. 
První vlastní vinohrad vysadil v roce 1999 
v počtu šesti odrůd a postupně vysadil nebo 
si pronajal další vinohrady, které leží v Kře-
picích, v Hrušovanech u Brna, v Židlocho-
vicích a v Popicích na Sonberku. Celkem 
dnes svépomocí obdělává asi 3,5 ha se stá-
řím vinic 14–76 let. Nejvíc jsou zastoupeny 
odrůdy Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké, 
Zweigeltrebe, Rulandské šedé, Chardonnay, 
Müller Thurgau. V menším poměru pak 
Neuburské, Ryzlink vlašský, André, Lau-
rot Nativa, Frankovka, Rulandské modré,  
Dornfelder, Modrý Portugal, Veltlínské 
zelené a Sauvignon. Všechny vinice má pan 
Flajšinger již několik let v bio režimu, tzn. že 
jsou opečovávány v přirozeném prostře-
dí bez použití nepřirozených chemických 
látek a hnojiv. Vína tak vlastně vznikají již ve 
vinici, ve sklepě Jan Flajšinger už jen dohlíží 
na zdárný průběh vývoje vína. Zpracování 
celých hroznů se provádí rychle a šetrně, 
aby byl zachován přírodní charakter vín bez 
použití selektovaných kvasinek a jiných che-
mických přísad. Mladá vína zrají ve starých 
dubových a akátových sudech. 

rubriku připravuje
Mediální komise

V roce 2012 otevřel Jan Flajšinger firem-
ní vinotéku s kavárnou Viniferie na náměstí 
Míru v Židlochovicích. Zde nabízí mimo jiné 
degustace vín z vlastní produkce, které na 
žádost zákazníka doplní i podrobným popi-
sem konkrétního vína. Nabízí vína lahvová 
i sudová a také velmi oblíbený pét-nat, což 
je perlivé naturální víno typu sektu. Z hroz-
nů vyrábí také vinné okyselovadlo Verjus, 
což je šetrnější verze octové zálivky vhodné 
do salátů a studené kuchyně. V kavárně se 
podává také čerstvá káva a další speciality  
z ní,  zákusky a zmrzlina. Jako doplněk nabí-
zí Viniferie odborné publikace z oboru.

Vinařství Jan Flajšinger dále pořádá degus-
tace vín pro firmy a skupiny o neomezeném 
počtu lidí, a poskytuje také možnost degus-
tace u zákazníka v jeho prostředí. Vinařství 
se pravidelně účastní akcí, které pořádá 
město Židlochovice, a na pozvání jezdí i do 

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.

Služby a obchody ve městě: Vinařství Jan Flajšinger – vinotéka Viniferie 
Zákazníci žádají vysoce kvalitní vína

Jan Flajšinger ve Viniferii / foto: M. Moudrá

Viniferie – vinotéka, kavárna

Adresa:
náměstí Míru 155, Židlochovice

Telefon: +420 602 406 099
Email: flajsinger.jan@centrum.cz
Web: www.vinarstviflajsinger.cz

Provozní doba:
pondělí–pátek: 15:00–22:00
sobota: 9:00–12:00 16:00–22:00

dalších měst, např. do Ivančic, Rajhradu, ale 
i Prahy. Flajšingerova vína jsou nabízena v 
restauracích u nás i v cizině. 

Podle slov Jana Flajšingera jsou dnešní 
zákazníci ve víně vzdělaní, žádají vysoce kva-
litní vína a kvalitu vína dovedou rozeznat.

Život ve městě: Telegraficky

Areál Outulný 
V polovině prosince byla v areálu Outulný nově otevřena prodejna s drogistickým zbožím, která přináší jistý náznak zlepšení 
situace tohoto dosud bizarně působícího arboreta.
Mohou se obyvatelé města těšit na další rozvoj obchodní zóny? Milena Moudrá

Štěpánská výstava vín místních vinařů
Na svátek svatého Štěpána uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice výstavu vín místních 
vinařů. Výstava se konala ve spolkové budově zahrádkářů, kde bylo možné ochutnat 88 vzorků vín. Výstavu navštívilo 70 milov-
níků dobrého vína. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu děkuje všem vinařům za poskytnuté vzorky a přeje všem 
občanům v novém roce hodně zdraví a pěstitelských úspěchů. Jan Šotnar

Vánoce z dob našich babiček
Obyvatelé Židlochovic i náhodní návštěvníci města mohli zhlédnout vánoční výstavu kočárků a panenek se sbírky Jany Helmové. 
Výstava dala nahlédnout a tak trochu zavzpomínat na atmosféru  vánočního pokojíčku našich babiček, zároveň alespoň na čas 
ozdobila jinak nevzhledně působící prázdný prostor pod obytným domem na náměstí Míru. Milena Moudrá



Pro Betlémské světlo si o Vánocích přišly stovky lidí

Markéta Vašíčková – Žížala
Středisko Hrozen Židlochovice

Vše začalo v rakouském rádiu ve snaze 
zpestřit sbírku pro zrakově hendikepované 
děti. Jak šel čas, Betlémské světlo se stalo 
oblíbeným vánočním symbolem. O historii 
už bylo napsáno mnoho v minulém Zpra-
vodaji, dnes bych se zaměřila na cestu Bet-
lémského světla k nám lidem. 

Každý ročník Betlémského světla má tak-
zvané dítě světla. „Jedná se o mladou dívku 
nebo chlapce, který si svým chováním, ocho-
tou pomáhat druhým zaslouží přepálit pla-
mínek z věčného světla v bazilice Narození 
Páně v Betlémě. V letošním roce se jím stal 
dvanáctiletý dobrovolný hasič Tobias Flach-
ner z rakouské vesnice Hochburg-Ach. Tobias 
byl vybrán právě pro svou  ochotu pomáhat, 
řešit problémy a táhnout s ostatními za jeden 
provaz. Jak Tobias řekl: Pomáhat tam, kde je 
mě potřeba, je pro mě důležité. I proto vstou-
pil k dobrovolným hasičům.“ (citace z http://
www.betlemskesvetlo.cz/)

Být dítětem světla je obrovská zodpo-
vědnost. Kromě pocty přepálit z věčného 
plamínku v Betlémě musí dítě zapálit Bet-
lémské světlo v jeskyni. Poté se dítě spolu se 
světlem vracejí letecky do Evropy.

Tobiase stejně jako všechny děti světla 
čekala i audience v Římě, kde předal Bet-
lémské světlo papeži Františkovi na Svato-
petrském náměstí.

Po splnění těchto povinností nezbývá už 
nic jiného než čekat, až se skauti sjedou do 
Vídně.

Naše cesta do Vídně  pro Betlémské svět-
lo se konala v sobotu 16. prosince. Bylo nás 
deset, pět dětí a pět vedoucích, všichni ze 
skautského střediska Hrozen. Protože mše 
ve Vídni začínala až ve dvě hodiny a my 
dojeli už v deset, měli jsme dost času na 
prohlídku města. Navštívili jsme motýlí 

dům,  vánoční trhy a prohlédli si centrum 
Vídně. Poté jsme tramvají vyrazili do koste-
la svatého Františka z Assisi, kde se konala 
mše. 

Průběh mše je vždy stejný, mění se jen 
kostel, v němž bohoslužba probíhá. Na 
začátku mše prochází kostelem pan farář. 
Za ním přináší dítě světla Betlémské světlo, 
následuje vlajkový průvod. Každou vlajku 
nese skaut z evropského státu. Tento rok 
jsem byla překvapená přítomností skupin-
ky skautů z Holandska. 

Mše probíhá hlavně v němčině a v anglič-
tině.  Ale zazněla i čeština. Další jazyky, kte-
ré se nám podařilo rozpoznat, byly napří-
klad slovenština, polština, francouzština, 
španělština nebo italština. Je zvykem, že na 
mši některý úryvek zazní ve více jazycích. 
Na konci mše Tobias stejně jako jeho před-
chůdci předali panu faráři Betlémské světlo. 
Pak už jde vše ráz na ráz. Světlo dostanou 
skauti v první řadě kostela a a předají si ho 
mezi sebou. Brzy je světlo v rukou každého 

přítomného. Tímto je mše u konce.
Zůstáváme ještě v kostele, aby si děti 

mohly vyměnit své šátky za šátky skautů  
z jiných zemí. Je to pěkná připomínka z ces-
ty do Vídně. A hlavně nikdy nevíte, s kým 
si šátek vyměníte. Když máte štěstí, poda-
ří se vám výměna šátku s dívkou ze Sýrie, 
tak jako se to přihodilo nám. Při prochá-
zení kostela si všímáme přítomnosti skautů  
z jiných českých měst. Není proto divu,  
když potkáme své skautské kamarády třeba 
až z Plzně. Mimo české skauty jsme viděli 
velkou výpravu skautů z Polska a Maďarska. 
Další národnosti byly oproti těmto skupi-
nám v menšině. Dále jsou zastoupení třeba 
Holanďané, Britové nebo Francouzi. 

Po společné fotce je čas, abychom se 
vydali zpátky k autobusu a vyrazili zase 
domů. Za sebou necháváme skauty, kteří 
jsou stále u kostela, zpívají a radostně křičí 
různé své oddílové pokřiky.

Každý máme lucerničku s Betlémským 
světlem. Nyní nás čekají náročné dny. 
Musíme světlo uchránit ve dne v noci před 
zhasnutím. Největšími nepřáteli se tak stá-
vají průvan, otevřené okno, rychle ubývající 
vosk, neustálá možnost vyhoření nebo třeba 
sourozenec, který nedopatřením plamínek 
sfoukne. Naším úkolem je za každou cenu 
světlo ochránit a donést ho na předávání 
pod radnici v Židlochovicích a do kostelů  
v Blučině, Nosislavi a Židlochovicích.

V Židlochovicích se světlo rozdávalo  
v předvečer Štědrého dne a na Štědrý den 
odpoledne. Pro Belémské světlo si při-
šly stovky lidí, kteří si plamínek odnesli  
s sebou domů. Tímto jsme se se světlem 
rozloučili a další jeho osud je na vás. My 
skauti si můžeme na rok oddychnout, že 
se nám podařilo nevyhořet a světlo předat 
lidem. 

Předávání Betlémského světla v kostele / foto: L. Betášová

Papírový betlém z dílny Eduarda Vyhlídla / ilustrační foto
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Dana Otáhalová
Členka oddílu badmintonu

Oddíl badmintonu sbírá další medaile

10. prosince se v sokolovně v Židlocho-
vicích konal Oblastní přebor badmintonu  
v kategorii do 19 let. Přeboru se zúčastnilo 
23 hráčů Jihomoravského kraje. Náš oddíl 
reprezentovaly Veronika Srncová, Barbora 
Otáhalová, Leona Bendová a Tereza Dur-
miši. Zatím co první dvě byly favoritkami, 
Lea s Terkou v této věkové kategorii sbíraly 
zkušenosti. Předpoklad se potvrdil a Verča 
s Barčou si rozdělily zlaté medaile. Veroni-
ka se stala krajským přeborníkem ve dvou-
hře, kde ve finále porazila Barču v třísetové 
bitvě nejtěsnějším výsledkem – o dva míče.  
V mixu zase vyhrála Barča se svým partne-
rem Adamem Kostrhunem (Slavoj Podivín) 
nad Verčou s Jakubem Reichmanem (FSpS 
MU Brno). A společně se děvčata stala pře-
bornicemi ve čtyřhře. Lea s Terkou získaly 
ze čtyřhry bronzovou medaili.

Holky si dovezly i několik medailí z pod-
zimních turnajů.

Výborného výsledku dosáhla Barča v září 
na turnaji GPB19 v Praze-Vinoři. Barča 
vyhrála turnaj ve čtyřhře, získala stříbrnou 
medaili v mixu a ve dvouhře skončila na 
pátém místě.

V říjnu se spolu s Verčou zúčastnily GPB 
dospělých v Pustějově u Studénky. Mix 
Veronika se svým partnerem Ondřejem 

Počasí bylo pochodu nakloněno a Židlo-
chovice tak  přivítaly rekordní počet náv-
štěvníků. Děti si přišly na své při vystoupení 
Komediantů na káře a všechny návštěvníky 
pak zaujal doprovodný program – přivítali 
obřího čerta divadla Kvelb a zhlédli show 
Světlo v pohybu. Vyvrcholením dne pak byla 
velkolepá podívaná na děsivé čerty rakous-
kých skupin, které představili na stodvacet 
originálních masek se světelnými a ohnivý-
mi efekty a alegorickým vozem. Návštěvníci 
sledovali samotný průvod masek a projekci 
na velkoplošném plátně. Na závěr proběhlo 
spontánní focení návštěvníků s čerty a došlo 
k jejich odmaskování. 

Na sociálních sítích  jsme zaznamenali 
značnou spokojenost návštěvníků s průbě-
hem akce, kladné ohlasy jsou i od samotných 

Gabriela Motlíčková
Sekretariát starosty

Pochod rakouských čertů viděl rekordní počet návštěvníků 

V sobotu 25. listopadu loňského roku se uskutečnil v pořadí třetí Pochod rakouských čertů. Přestože obdobná akce proběhla o den 
dříve v Brně, do Židlochovic zavítalo opět  více než patnáct tisíc návštěvníků.

Helarem (Start Jihlava) zcela ovládli a celý 
turnaj vyhráli, ze čtyřhry si Verča dovezla 
stříbrnou medaili. Barča sadu medailí dopl-
nila o bronz ze dvouhry a Honza Srnec ze 
čtyřhry. 

Na listopadovém Mistrovstí v ČR v kate-
gorii do 17 let v Praze Barča skončila pátá 
ve čtyřhře s Adélou Chadimovou (FSpS 
MU Brno) a na devátém místě ve dvouhře 
a mixu.

 Dařilo se i mladším žákům. V listopa-
du se konal Oblastní přebor v kategorii do 

13 let v Jihlavě, kterého se zúčastnilo devět 
mladších žáků z našeho oddílu. Nejlépe si 
vedl Tomáš Vrbka, který se svým partne-
rem Martinem Šebestou (FSpS MU Brno) 
zvítězil ve čtyřhře a kvalifikoval se na Mis-
trovství ČR 13 v Liberci. Ve dvouhře se nej-
lépe dařilo Hynku Zbořilovi, který prohrál 
až semifinále a skončil na pěkném čtvrtém 
místě.

A na závěr držme palce děvčatům na led-
novém mistrovství České republiky, které 
se bude konat v Mostě.

„čertů“, kteří vyzdvihují spolupráci s městem 
i průběh celé akce. Rakušané jsou nadšeni 

zleva: L. Bendová, V. Srncová, B. Otáhalová, T. Durmiši / foto: S. Gergelová

atmosférou, která pochod doprovází, a již 
dnes se dotazují na možný příští ročník.

Focení s čerty / foto: Roman Ivičič

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Je to přesně rok, kdy jsem seděl v hos-
podě u Kafků a připíjel si s Ladislavem 
Růžičkou na zdraví a štěstí. Hovořili jsme 
o nastupujícím novém roku, tak trochu 
rekapitulovali ten předešlý, a došlo i na 
ohlédnutí za celým dosavadním životem.

Pana Ladislava Růžičku vídá většina oby-
vatel  Židlochovic, jak se pohybuje po měs-
tě s „čajkou“ plnou barev a nátěrů. „Čajku“ 
používá jako dopravní prostředek při cestě 
k zákazníkovi, jeho profesí je totiž malířství-
natěračství. Srdce Ladislava Růžičky však 
patří „insitnímu malířství“. Tento výraz jeho 
tvorbě přátelsky přidělil Mgr. Karel Vavřík, 
když umožnil obrazy Ladislava Růžičky uká-
zat veřejnosti. „Moje první výstava se usku-
tečnila v Židlochovicích v dnes již neexistují-
cím Městském klubu na Brněnské ulici v roce 
2009, dále jsem vystavoval v roce 2013  v domě  
U Synků na druhém Hustopečském salonu, 
který pořádá výtvarná skupina Alfons. Násled-
ně opět v Hustopečích v místní knihovně, pak 
v Lidovém domě v Nosislavi v roce 2016, loni  
o prázdninách jsem vystavoval v židlocho-
vické sokolovně a zatím poslední výstava  se  
uskutečnila v listopadu ve cvrčovickém odbor-
ném učilišti,“ říká Ladislav Růžička.

Dráha uměleckého malířství  Ladisla-
va Růžičky započala na odborném učilišti  
v Hustopečích, kde se v roce 1973 učil malí-
řem a natěračem. Inspirací a průvodcem  
v umělecké tvorbě mu byl učitel a uznávaný 
malíř pan Aleš Janšta.

„Byl to vynikající pedagog,  za moji práci 
mě pochválil a už jsem se v tom vezl. Začal 
jsem se o výtvarné umění velmi zajímat.  

S panem učitelem jsme zkoušeli různé tech-
niky a experimenty, například sgrafito nebo 
fresky. Pokračoval jsem tím, že jsem kopíro-
val staré mistry, jako vlastně každý začínající 
malíř. Samozřejmě jsem se snažil proniknout 
do tajů jejich obrazů a technik. Začínal jsem 
temperou na papíře a skončil u plátna a oleje.“  

Malbu olejem má Ladislav Růžička rád,  
častým motivem jeho obrazů je oblíbený 
kraj Provence. Maluje jen pro sebe, ambice 
vystavovat obrazy neměl a nemá.  O tom 
říká: „Výstavy, to už je určitá zodpovědnost, a 
já mám rád volnost, malovat to, na co mám 
právě chuť.“

Během vojenské služby se  Ladislav Růžič-
ka hlásil na uměleckou školu do Brna, obor 
grafika. Přestože v talentové zkoušce uspěl, 

Mezi námi sousedy: Ze všeho nejvíc miluji malování obrazů

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
zastupitel

na školu pro velký zájem přijat nebyl. Na 
uměleckou školu rezignoval a pokračoval  
v profesi, které se vyučil. Práce přinášela 
živobytí, ale láska k malování přetrvávala a 
trvá dodnes. Ladislav  Růžička namaloval už 
více než padesát obrazů, které zdobí mnohé 
příbytky nejen židlochovických obyvatel.

Zůstal však věrný i své původní profesi. Na 
Odborném učilišti ve Cvrčovicích vyučuje 
obor malířství a natěračství.  Před nástupem 
do této nové role musel absolvovat doplňu-
jící pedagogické studium, tzv. pedagogické 
minimum. Studium, kterému věnoval celé 
víkendy  v průběhu sedmi měsíců prvního 
půlroku loňského roku, zakončil v srpnu 
úspěšně složenou závěrečnou zkouškou na 
brněnském Středisku služeb školám.

„Je to pro mě něco zcela jiného, než na co jsem 
byl zvyklý. Ve třídě mám sedm žáků a vyuču-
ji je odborné kreslení, technologii a odborný 
výcvik. Mohu říci, že je to práce dosti náročná 
na psychiku, ale má i svoje veselejší stránky.  
A když jsem teď poznal různá úskalí peda-
gogické praxe, musím se hluboce sklonit před 
všemi učiteli a jejich náročným povoláním,“ 
hodnotí své dosavadní zkušenosti Ladislav 
Růžička.  

Pane Růžičko, obdivujeme Váš elán, Vaši 
odvahu v novém povolání. Přejeme Vám 
pevnou ruku ve výuce Vašich žáků, spoko-
jenost a inovace. Doufáme, že Vám zbyde 
i nadále síla a čas věnovat se  Vaší „lásce“ 
malování.

Ladislav Růžička se svým obrazem s tématem Provence / foto: M. Moudrá

Domácí galerie obrazů Ladislava Růžičky / foto: M. Moudrá
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Přespal Napoleon v Židlochovicích?

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

během přesunu. Z Vídně již byla otevřená 
cesta na Brno.

Jeden z prvních zápisů kronikářů  
o postupu válčících stran pochází z Přímě-
tic u Znojma. Místní farář a děkan Fran-
tišek Kratochvíl zaznamenává v neděli  
17. listopadu 1805 spálení mostu přes řeku 
Dyji po přechodu ruské armády a tím naru-
šení plynulého francouzského postupu. 

Ve stejném dni pak rajhradský farář Petr 
Seitl v kronice píše, že obyvatelé Rajhradu 
spatřili první vojáky už 17. listopadu 1805.  
„Toho dne procházela Rajhradem nepřetrži-
tě vojska rakouská a ruská, směrem k Brnu 
a k Tuřanům takovým spěchem, jako kdy-
by je Francouzi stíhali.“ Uvažoval správně, 
Francouzi se kvapem blížili. Rusové nut-
ně potřebovali postup nepřítele zpomalit, 
aby se mohli odpoutat a nově zformovat. 
Proto po přechodu vlastních vojsk zapálili  
v noci z 18. na 19. listopadu dřevěný most 
přes řeku Svratku v prostoru kláštera v Raj-
hradě. Obyvatelům pak pod trestem smrti 
zakázali oheň hasit. Následující den dora-
zili do Rajhradu vojska maršála Murata, 
jejichž velitelé pro změnu nařídili okamži-
tě vybudovat nový most. Ten byl skutečně 
postaven za 24 hodin.

V úterý 19. listopadu po ránu dorazil do 
Pohořelic maršál Murat a kolem desáté sám 
Napoleon.  Napoleon přespal na místní faře 
a druhý den pokračoval směrem na Brno. 
Při obsazování Brna, vstoupily jezdecké 
oddíly maršála Murata do města Brněn-
skou branou dne 19. listopadu 1805. Měs-
to se vzdalo, včetně obávaného Špilberku, 
bez boje. Dne 19. listopadu se odehrály v 
prostoru mezi Hrušovanami,Vojkovicemi 
a Židlochovicemi dvě šarvátky – zdržovací 
boje mezi francouzskými a ruskými vojsky.

Jedna z nich proběhla v prostoru silnice 
mezi Hrušovanami a Židlochovicemi. Zde 
se střetli Francouzi s Rakušany, kteří kryli 
odsun ruských vojsk. Během šarvátky došlo 
k jediné ztrátě, a tou byl francouzský kůň. 
Napoleon sám přijel do Hrušovan patr-
ně ještě téhož dne a v panském hostinci  
č. 1  „Na špici“ (hospoda U Šmídů) posva-
čil. Tento dům stojí na návsi v Hrušovanech 
(odbočka na Vojkovice) dodnes. 

Ve středu 20. listopadu 1805 pokračoval 
na Brno a ubytoval se v budově zemské 
politické správy u kostela sv. Tomáše. Tehdy 
mu bylo 26 let. 2. prosince v rozhodné bitvě 
u Slavkova porazil spojené Rusy a Rakuša-
ny „na hlavu“.

Druhá potyčka se odehrála u Vojkovic. 
Střetli se zde ruští kozáci generála Kutuzova 
s vojsky maršála Murata. Ten měl k dispo-

Ve svém příspěvku v listopadovém 
vydání Zpravodaje jsem připomenul 
rakouského podmaršálka Karla Macka 
von Leiberich, jehož kapitulace po bitvě 
u Ulmu se pro něj stala osudnou.  Fran-
couzi na znamení despektu od něj dokon-
ce odmítli přijmout důstojnický kord a 
po svém návratu do Vídně byl zadržen a 
poslán na zámek do Židlochovic, kde byl 
v domácím vězení.

Tažení francouzské armády však bitvou 
u Ulmu nekončilo. Kapitulací Macka, se 
dostal do svízelné situace i ruský vojevůdce 
generál Michail Illarionovič Goleniščev-
Kutuzov, který, s ruskou armádou spěchal 
Vídni na pomoc. Jeho početně slabší armá-
da nemohla Francouzům vzdorovat, a pro-
to ustupoval směrem na Moravu. Na paty 
mu dýchaly francouzské jednotky vedené 
maršálem Joachimem-Napoleonem Mura-
tem (švagr Napoleona Bonaparta). Fran-
couzská armáda dotírala na jednotky Kutu-
zova, a ten proto musel vyčlenit jednotky 
prince generála Piotra Ivanoviče Bagratio-
na (zchudlého potomka gruzínských carů, 
který vstoupil do služby carskému Rusku), 
aby zajišťovaly ustupující armádu a vyvolá-
váním zdržovacích bojů poskytly čas nutný 
k přeorganizování ruské armády. Za hrdin-
ství v boji byl Bagration již během pochodu 
povýšen na generálporučíka.  

Rakouský císař František opustil své 
hlavní město 8. listopadu, a Francouzi  
v počtu 15.000 mužů přicházejí  ve středu 
13. listopadu 1805 v 11 hod. do Vídně. Od 
schönbrunnského zámku vstupují bez pře-
kážek hradní branou do města. Vídeň je 
obsazena bez jediného výstřelu.

Ve městě samém objevili Francouzi 
spoustu válečných zásob a ve vojenském 
arsenálu se údajně našlo vojenského mate-
riálu na čtyři polní tažení. Napoleonovi 
padlo do rukou 2.000 děl, 473 moždířů, 
200 vozů i s přípřežemi, přes 61.000 pu-
šek, 25.000 karabin a pistolí, dále 75.000 
lopat, 8.000 kyrysů, 60.000 koulí, 600.000 
centů prachu a 6 milionů patron,  všechno  
v bezvadném stavu. Tím se pro francouz-
skou armádu vyřešil podstatný problém 
– zásobování armády na jejím tažení.

Napoleon přijel do Vídně 14. listopadu a 
ubytoval se v Schönbrunnu, odkud udílel 
rozkazy svému štábu.  S dosavadním prů-
během tažení mohl být více než spokojen.  
Vždyť 600 km z Ulmu do Vídně urazili jeho 
vojáci za 23 dní. To je průměr 26 km na 
den, bez ohledu na terén a různé šarvátky 

zici dvě děla, kyrysníky, gardu a dragouny. 
Početně byly obě jednotky stejně silné, ale 
na Muratově straně byla převaha děl, a tak 
úspěšně odrážel snahy o rozdrobení odpo-
ru. Bitva netrvala dlouho, a pro patovou 
situaci i protože byl splněn úkol – donu-
tit Francouze k zastavení se a k rozvinutí 
obrany, a tím k získat tolik potřebný čas, 
se Rusové dali na ústup k Brnu.  Tato bitva 
zůstala beze ztrát.

„Francouzské kolony postupující po císař-
ské silnici sledovaly po vedlejších cestách dal-
ší útvary. Na východ od silnice prošla vojska 
19. listopadu Přibicemi, Velkými Němčicemi, 
Hrušovanami, Židlochovicemi, Blučinou, 
Rajhradem, Měnínem a dalšími obcemi.“

Do Židlochovic, odkud byl před něko-
lika dny odvezen internovaný rakouský 
podmaršálek Mack, přijeli od Hrušovan 
Francouzi. Vojsko zde zůstalo několik 
dní, aby si odpočinulo a zregenerovalo se. 
Čekala ho totiž rozhodující bitva. Po odpo-
činku a úpravách zbraní a výstroje se dne 
30. listopadu přemístilo do prostoru obce  
Tvarožná.

Další významnou postavou spojenou  
s naším okolím byl francouzský maršál Luis 
Nikolas d´Avout (později Davout). Jeho 
vojska dorazila (po 48 hodinovém pocho-
du od Vídně), v předvečer bitvy u Slavkova, 
do Rajhradu, kde v prostoru okolo klášte-
ra zůstala připravena v záloze. V brzkých 
ranních hodinách 2. prosince se vydávají 
na pochod, aby zasáhly do bojů. Svůj úkol 
maršál Davout splnil takovým způsobem, 
že to ovlivnilo průběh celé bitvy. V bitvě 
opakovaně potvrdil, že je pýchou francouz-
ské armády.

Je zajímavé, že v dobových obecních a 
farních kronikách je téměř nezmíněn podíl 
Rakouska na bitvě a dalším vývoji.  Snad 
to bylo dáno tím, že osudy vojáků, kteří se 
pro zranění po bitvě nemohli vrátit domů, 
byly vnímány bezprostředně.  Možná však 
to bylo také tím, že kronikáři byli většinou 
vzdělaní lidé, kteří vnímali prohranou bit-
vu jako potupu císařského rodu, a tak se 
o ní raději ani nezmiňovali. Další vysvět-
lení může být, že obce a farnosti nepo-
važovali celou patálii (bitvu) za důležitou.  

Redakčně zkráceno
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes 

Nově postavená budova fotoateliéru Josefa Menšíka (pol. 30. let 20. století) / zdroj: archiv města 

dnešní podoba (červenec 2017) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Markus Zusak – Zlodějka knih

Tato kniha zůstane v paměti mnoha lidí pro svůj opravdu krásný pří-
běh. Text zaujme už netradičním vypravěčem, smrtí, která nás pro-
vází a ukazuje nám jednotlivá setkání s malou dívenkou. Zachycuje  
útrapy i radosti všedního dne malé Liesel Menninger z Nebeské ulice 
během II. světové války.

Nové knihy

Audioknihy
KRATOCHVÍL – Inspektor 
Vogo, COELHO – Jedenáct 
minut, FITZGERALD – Podi-
vuhodný případ Benjamina 
Buttona

Naučná literatura
INNES – Pracovní pohovor, 
HOLÝ – Cizí i blízcí, CÍLEK 
– Voda a krajina, MOLDAN 
– Podmaněná planeta

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
MILER – Hledej Krtka, Hle-
dej Krtka na cestách

Pohádky
VINCOUROVÁ – Tenkrát 
Svět, MOTLOVÁ – Pohádky z 
Čech a Moravy, CIOVACCO 
– O pilné slepičce

Pohádkové příběhy
PECHÁČKOVÁ – Jonáš 
a velryba, O potopě světa, 
REZKOVÁ – Doktor Racek, 
MÁDROVÁ – Povídání z 
lesních pelíšků

Humorné příběhy
WALLIAMS – Půlnoční gang, 
V naší škole je had, NESBO 
– Zachrání doktor Proktor 
Vánoce?, KINNEY – Deník 
malého poseroutky 12: Výpra-
va za teplem

Fantasy romány
BOGH ANDERSEN – Válka 
o pekelný trůn 2: Kostka smrti

Dívčí romány
RUSSELL – Deník mimoň-
ky 11: Příběhy nesnášený 
spolužačky, MARTIŠKOVÁ 
– Léto s frajerem

Naučná literatura
NĚMEČEK – Božena Němco-
vá očima kluka, který nechtěl 
číst Babičku, JEŽKOVÁ 
– Karel IV., BEDŘICH – Po 
stopách baroka v Čechách 
1648-1740

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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10. 1., 18:00 | TŘÍDÉNÍ ODPADU V ŽIDLOCHOVICÍCH
Beseda s občany.
pořádá: město Židlochovice
místo: Orlovna

11. 1. , 17:00  | MONGOLSKO 
Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Šmehlíka
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC
Výstava potrvá do 1. března 2018.

19. 1., 18:00 | 30+40 DNŮ NA ISLANDU
Beseda s promítáním obrázků Jiřího Šmehlíka.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí, Masarykova 100

27. 1., 20:00 | PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Masarykův kulturní dům
předprodej: od 8. 1. 2018 
hraje:  StopTimeBand 

Kulturní a sportovní akce v lednu 2018 
30. 1., 18:00 | ZPĚVNÍ PTÁCI JIŽNÍ MORAVY
Přednáší: MVDr. Pavel Forejtek, CSc
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Klubovna zahrádkářů, Palackého 240

30. 1., 13:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Informace o studiu a přijímacím řízení na společné schůzce 
v 16:00 hodin.
pořádá: Gymnázium Židlochovice 

Připravujeme:
3. 2. | HASIČSKÝ PLES
vstupné: 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.
Předprodej: od 5. 1. 2018 na Informačním centru

16. 2. Společenský ples Gymnázia Židlochovice
3. 3. Sokolské Šibřinky

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi dům k trvalému bydlení – Židlochovicea okolí, směr Brno.  Tel. :  736 123 995
Koupíme byt. Židlochovice, Rajhrad nebo Modřice. Tel.: 732 434 910
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v Židlochovicích, nejsem RK. Daniela Tichá, mob. 608 04 29 30, mail: dajat@seznam.cz.







inzerce
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23. prosinec: Předvánoční setkání sousedů na ul. Alšova / foto: P. Ustohal    

Vánoční koncert v kostele: Dětský sbor Židlochovice / foto: L. Betášová

Vánoční posezení seniorů se starostou / foto: R. Kafková

Hop hej koleda: Štědrý den v kostele / foto: L. Betášková

Výstava pohyblivého betlému ve sklepě pod radnicí / foto: M. Moudrá

Skauti v kostele při předávání Betlémského světla / foto: L. Betášková

Zimní radovánky v mateřské školce / foto:  archiv školky

Každoroční silvestrovský výšlap na rozhlednu / foto: P. Válek


