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Jaro je za dveřmi nebo spíš ve dveřích, 
jsou Židlochovice připraveny?

Jak si občané mohli dozajista všimnout, 
probíhá již od března stejně jako každý rok 
prořez městských dřevin. Patří to k pravi-
delným jarním pracím, stejně jako úklid 
chodníků a vozovek. Vzhledem k tomu, že 
letos jsou Velikonoce poměrně brzy, / nál-
ní úklid komunikací proběhne až po nich. 
Současně alespoň probíhá celá řada men-
ších úklidových prací a příprava komunální 
techniky na přicházející jaro. Do zlepšování 
vzhledu města se jako každý rok zapojí celá 
řada občanů v rámci akce Ukliďme svět. Ta 
se koná 21. dubna, a tímto na ni zvu všech-

Jan Vitula: Úklid města a elektřina do země

ny naše aktivní občany. Kromě pevné obuvi 
není s sebou zapotřebí nic dalšího, občané 
budou na náklady města vybaveni rukavice-
mi a pytli na sbíraný odpad.

Při této akci máme pravidelně velmi dob-
rou zkušenost s našimi městskými spolky. 
Musím zde jmenovat například Myslivecký 
spolek, Sokol a v neposlední řadě židlocho-
vický Orel, který celou akci ve městě orga-
nizuje.

Očista k jaru samozřejmě patří. Chystá-
te i něco dalšího?

O vzhled města pečujeme celý rok. Jde 
o spoustu drobných detailů, na kterých ve 
městě pracujeme. Pro zimní období jsme 
například obměnili vánoční osvětlení. Brzy 
se na mostě přes Svratku opět objeví truh-
líky s květinami, které jsme poprvé instalo-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

vali v loňském roce a měli na ně mimořádně 
kladný ohlas. Pracujeme i na trvalejších změ-
nách, mezi které mimo jiné patří již minule 
zmiňované dotace na obnovu soukromých 
fasád. Další podobnou aktivitou je například 
snaha zabudovat u nově rekonstruovaných 
komunikací elektrické vedení do země. To je 
věc, o které diskutujeme již poměrně dlou-
hou dobu. Naráží však na řadu překážek, 
z nichž největší je cena – takováto změna je 
skutečně mimořádně nákladná. Přesto však 
považuji za důležité, abychom do budoucna 
šli tímto směrem. 
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Proč je umístění elektrického vedení 
v zemi tak podstatné?

Existuje pro to několik důvodů. Jeden je 
estetický, protože pokud se jedete podívat na 
západ od našich hranic, málokde se elektric-
ké rozvody vedou vzduchem. Jedná se tak 
trochu o typický prvek chudších zemí. Naše 
zadrátované ulice mohou vyvolávat roman-
tické představy vlaštovčích podzimních hejn, 
ale po zbytek roku to není nic hezkého. 

Druhým, podstatnějším důvodem je však 
spolehlivost. Vzdušná vedení jsou daleko 
více vystavena přírodním vlivům a vykazují 
tak mnohem větší poruchovost. Typickým 
příkladem byl začátek letošního roku, kdy 
opakovaně vypadávalo veřejné osvětlení 
v několika ulicích (Komenského, Malinov-

ského, Strejcova sboru atd.). Jak jsme po 
krátké době zjistili, porucha byla zapříčiněna 
zásahem větví do elektrického vedení. Jistě si 
také řada z nás vzpomene na návštěvu prezi-
denta v prosinci 2014, kdy kvůli námraze a 
popadaným vedením vypadl na dlouhý čas 
proud v celém okolí Židlochovic.

Tedy elektřina v zemi a úklid komunika-
cí jsou tématem letošního jara.

Víte, já to vidím ještě trošku jinak: My 
můžeme pečovat o fungující infrastrukturu 

města jako jeho samospráva. Avšak skuteč-
ný vzhled města zcela závisí na péči židlo-
chovických občanů. Na první pohled je totiž 
vidět, jak místní pečují o své domovy a jejich 
okolí. To o nás všech vypovídá daleko nej-
víc...

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve čtvrtek 26. dubna od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Tématem budou příprava terminálu, parku u zámku, komunitní-
ho centra a dalších staveb. Ing. Jan Vitula, starosta

Mě100židlí: Slavíme mimořádné výročí netradičním způsobem

Ing. Jan Vitula
starosta města

Letos v říjnu si připomeneme mimořádné 
výročí. Česká republika, potažmo původní 
Československo, oslaví 100 let od svého vzni-
ku. Jedná se o natolik mimořádné datum, že 

jsme se rozhodli připomenout si jej i poně-
kud netradičním způsobem. Jak všichni víte, 
kromě jiných přezdívek se pro Židlochovice 
používá označení Židle. A protože jsme již 
delší dobu uvažovali nad tím, jak si s tou-
to slovní hříčkou pohrát, vznikla myšlenka 
na provázání tohoto pojmenování s letoš-
ním výročím. A tak budete letos potkávat 

v našem městě židle v nejrůznějších podo-
bách. Malé, velké, barevné, prostě všelijaké. 
S cílem udělat něco výjimečného, stejně jako 
byl vznik našeho státu opravdovou událostí 
i pro naše město.

První židle v Židlochovicích – pošlete nám svoje sel) e / foto: M. Moudrá

Změna v provozu v úředních dnech Městského úřadu Židlochovice

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice upozorňuje občany,
že ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude Městský úřad z technických důvodů uzavřen.

Uzavírka se netýká provozu Městského kulturního střediska – RTIC, provozu knihovny, sběrného dvora, pečovatelské služby 
a městské policie. Tyto instituce budou fungovat v běžném režimu.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 14. března 2018
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

koupit do svého vlastnictví pozemky p. č. 
416/2 a 418/2 v k. ú. Židlochovice za sta-
novenou kupní cenu 49 700,– Kč vč. DPH. 
Jedná se o pozemky na Žerotínově nábřeží 
vedle cyklostezky.
přijmout jako dar do svého vlastnictví 
polovinu pozemku p. č. 1687 v k. ú. Žid-
lochovice. Jedná se o travní porost – poze-
mek v trati  Podsedky.

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

koupit pozemky p. č. 2618  a 2619 v k. ú. 
Židlochovice za stanovenou kupní cenu 
20.000,– Kč.
koupit pozemky p. č. 2317/4, 2339/2, 
2339/15, 2342/1, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 
2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545, 
2547/1 a 2547/2 v k. ú. Židlochovice za 
stanovenou kupní cenu 135.000,– Kč.
koupit pozemek p. č. 1767/8 v k. ú. Žid-
lochovice za stanovenou kupní cenu 
100.000,– Kč.
koupit část pozemku p. č. 1449 v k. ú. Žid-
lochovice o výměře cca 1350 m2 za stano-
venou kupní cenu 30.000,– Kč. 
koupit pozemky p. č. 1756 a 711/209 v k. ú. 
Židlochovice za stanovenou kupní cenu 

<

<

<

<

<

140.000,– Kč. Jedná se o pozemky v loka-
litách Líchy a Prostřední Podsedky.

ZM vyhlašuje:
Dotační program pro poskytnutí a použi-
tí / nančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
ve městě Židlochovice pro rok 2018.

RM 23. března 2018
výběr z usnesení
RM schvaluje:

pořádání letního festivalu Meruňkobraní 
a uvolnění / nančních prostředků města.

<

<

Rozvoj sociálních služeb plánujeme společně

Bc. Lenka Brázdová 
koordinátorka komunitního plánování

Město Židlochovice se zapojilo do pro-
jektu „Plánování sociálních služeb pro 
ORP Židlochovice“, který je 5 nancován 
z Evropského sociálního fondu. Realizá-
torem projektu je Místní akční skupina 
Podbrněnsko, což je spolek pomáhající 
místním organizacím s realizací projektů 
s různým zaměřením.

Komunitní plánování probíhá v našem 
regionu už od roku 2006. Hlavním cílem 
této aktivity je zapojení nových spolupra-

covníků na procesu plánování z řad občanů, 
kteří sociální služby využívají, poskytovate-
lů sociálních služeb a zadavatelů (např. jsou 
to starostové obcí či pracovníci sociálního 
odboru). Právě jmenované tři skupiny lidí by 
měly společnými silami zpracovat komunit-
ní plán na další plánovací období 2020–2023 
a vytvořit akční plány na rok 2019 a 2020. 
První setkání se konalo dne 6. března 2018 
v odpoledních hodinách na kulaté radnici 
v Židlochovicích. Účast pozvaných byla hoj-
ná, sešlo se na 35 oslovených zástupců sociál-
ních služeb z řad představitelů obcí a dalších 
zájemců o tuto problematiku. Vytvořili jsme 
pracovní týmy zaměřené na oblast sociál-

ního poradenství, na oblast služeb sociální 
péče a na oblast služeb prevence. První pra-
covní schůzky proběhnou v měsíci březnu 
a v dubnu, celý projekt bude trvat dva roky 
do konce ledna 2020. Společně věříme, že se 
nám podaří vytvořit plán rozvoje sociálních 
služeb v regionu tak, aby byly všichni občané 
spokojeni a v případech, kdy budou potře-
bovat využít k řešení své situace sociální 
službu, budou jim nablízku služby opravdu 
potřebné, časově dostupné a kvalitní. 

Také letos rozdělíme peníze na opravu fasád pro občany

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta města

V loňském roce jsme odstartovali nový 
dotační titul pro občany, který má za cíl 
/ nančně pomoci s rekonstrukcí a opra-
vou fasád. Hlavním smyslem programu je 

zkrášlení vzhledu fasád budov v pohledově 
exponovanějších částech města. Jedná se 
tedy o / nanční příspěvek, který chce mimo 
jiné motivovat majitele domů k vylepšování 
estetického vzhledu našeho města. Pokud 
budete mít zájem čerpat prostředky z to-
hoto dotačního titulu, upozorňujeme, že 
sběr žádostí bude probíhat od 24. dubna do 

20. května. Na webu města v sekci Město 
Židlochovice/Dotace najdete bližší informa-
ce včetně formuláře. Pro více informací mě 
můžete kontaktovat prostřednictvím emailu 
tomas.senkyrik@zidlochovice.cz, či telefonu: 
734 352 330.

Město Židlochovice hledá pracovníky do technické čety

Zájemci se mohou přihlásit do 30. dubna 2018. Bližší informace podá Ing. Martin Dratva,
Odbor investic a místního hospodářství, Masarykova 100, Židlochovice, tel.: 604 290 313, 547 426 041

Pracovní náplň: práce spojené s údržbou a rozvojem veřejné zeleně – řezy dřevin, pokosy a hrabání trávníků, pletí výsadeb, 
úklid veřejných prostranství a komunikací, opravy městského mobiliáře a komunikací.
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rubriku připravuje
redakce

Jste zastáncem „poslanecké imunity“? 
Jaký je váš postoj k otázce trestně stíha-
ných veřejných činitelů ve funkci?

JUDr. Ivo Remunda
Poslanecká imunita vyvolává občas mezi 

občany nesouhlasné reakce. Je chápána jako 
neoprávněná výsada pro malou skupinu lidí. 
Samozřejmě je možné a dobré o ní diskuto-
vat. Jedná se však o tradiční institut, který je 
třeba nazírat z ústavního a historickoprávní-
ho hlediska. Když byl „vynalezen“ parlament, 
snažila se s ním občas výkonná moc soupe-
řit prostředky, které nebyly zrovna fér: Pár 
poslanců či senátorů bylo před hlasováním 
zatčeno a jejich neúčast způsobila přijetí či 
naopak nepřijetí určitého zákona. Pak byli 
s omluvou z „vazby“ propuštěni, zákon však 
byl již na světě. V horším případě pak byli 
odsouzeni za smyšlený delikt a z politického 
života „odklizeni“. Poslanecká imunita musí 
být proto v určité základní formě zachována, 
i když její uplatnění může v konkrétním pří-
padě působit rozpaky a polemiku mezi laic-
kou, ale i odbornou právnickou veřejností. 
Jde o to přesněji de) novat její rozsah, obsah a 
meze – což ale není vůbec jednoduché.

PhDr. et Mgr. Stanislav Rubáš
Otázka poslanecké imunity je poměrně 

složitá, imunita patří k nejvýznamnějším 

Hovory Z: Zastupitelstvo

právním zárukám výkonu mandátu člena 
Parlamentu. Je třeba si uvědomit, že imuni-
ta není osobním privilegiem jedince, ale má 
zajistit, aby člen Parlamentu mohl vykonávat 
svou funkci. Institut „poslanecké imunity“ 
nalezneme ve všech demokratických zemích 
a je neodmyslitelný, diskutovat bychom 
mohli spíše o rozsahu imunity, který je v ČR 
značný, zatímco v některých jiných zemích je 
podstatně užší. Osobně si myslím, že omezení 
imunity by bylo správným krokem.

Ohledně trestně stíhaných veřejných čini-
telů ve funkci považuji za dobré řešení, kdy 
osoba z veřejné funkce odstoupí a při proká-
zání neviny se o post uchází například v dal-
ších volbách. Trestně stíhaná osoba ve veřej-
né funkci v lidech vyvolává nedůvěru, a proto 
by neměla zastávat významné funkce, ve kte-
rých se podstatně podílí na chodu státu.

Jaká je vaše vize budoucnosti židlocho-
vického náměstí? Jakou funkci by podle 
vás mělo židlochovické náměstí plnit?

JUDr. Ivo Remunda
Náměstí Míru bych přál namíchat koktejl 

z dynamického kvasu všedního dne, víken-
dového posezení nad občerstvením, špetky 
oživení a trochy zklidnění… Jistá architek-
tonická řešení jsou již zpracována a další 
určitě budou. Zajímavý je např. návrh uspo-
řádání prostoru vedle „věžáku“. Náměstí 
Coufalíkovo bude snad napořád mít svou 

duchovní dimenzi, spjatou s okolní přírodou, 
a bude moudře shlížet na dění ve městě. Jistě 
ještě zkrásní po rekonstrukci ulice Komen-
ského, která by se měla uskutečnit v někte-
rém z budoucích roků. Snad někdy vznikne 
i Zámecké náměstí v prostoru nové radni-
ce–pošty–zámku a přestupního terminálu 
IDS, jehož budování má být letos započato. 
To bych si moc přál.

PhDr. et Mgr. Stanislav Rubáš
Naše náměstí vždy sloužilo převážně obča-

nům města, bylo to místo, kde se lidé setká-
vali. Tuto funkci by mělo plnit i nadále, lidé 
by se zde měli cítit dobře a využívat náměstí 
na různé kulturní akce pro všechny generace. 
Tento veřejný prostor jistým způsobem také 
reprezentuje naše město a měl by odrážet i his-
torii a povahu Židlochovic. Věřím, že všechny 
tyto funkce bude i v budoucnu náměstí plnit 
a především dobře sloužit všem občanům. 

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

Ve městě bude probíhat čištění komunikací, majitelé aut by měli přeparkovat 
svoje vozidla 

Ve dnech 3. až 11. dubna od 7:30 do 
15:30 hodin bude probíhat v našem městě 
strojní čištění vozovek místních komuni-
kací.

Žádáme vás tímto, abyste v těchto dnech 
neparkovali své automobily na vozovkách 
a parkovištích, a to v ulicích, kde budou 
nainstalovány dopravní značky s informací 
o datu čištění.

Upozorňujeme majitele automobilů, 
že v případě nerespektování přenosného 
dopravního značení bude jejich automobil 
odtažen. Místo odtahu: Brno-Slatina, Dráž-
ní 9, centrální parkoviště odtahů (otvírací 
doba 8:00–20:00 hodin), tel.: 548 217 484, 
606 745 412 nebo 604 290 319 (MP Židlo-
chovice), cena odtahu je 1.920,– Kč. Děku-
jeme vám za pochopení.

Termíny čištění jednotlivých ulic:

úterý 3. 4. 2018
Kpt. Rubena, Jiráskova, Janáčkova, Bezručova, Alšova, Lidická, 
Dvořákova

středa 4. 4. 2018 nám. Míru, Žižkova, Brněnská, Nádražní, Tyršova

čtvrtek 5. 4. 2018
Robertova vila, Zámecká, Cukrovarská, Robertova, Dezortova, 
Joštova, Topolová, Svratecká a Sportovní

pondělí 9. 4. 2018 Smetanova, Husova, Palackého, Nerudova, Ulička, Masarykova

úterý 10. 4. 2018
Nad farou, Legionářská, sídliště Družba, Strejcův Sbor, Coufalíko-
vo náměstí, Malinovského

středa 11. 4. 2018 Komenského, cyklostezka k ČOV, Meruňková, Žerotínovo nábřeží
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Omlouváme se, ale na letošní rok si pořiďte gumáky

Ing. Jan Vitula
starosta města

Vážení spoluobčané, po dlouhé tři roky 
jsme s kolegy na radnici intenzivně praco-
vali na přípravě projektů, posílali žádos-
ti, vyplňovali prohlášení, trnuli při jejich 
posuzování, a dnes vstupujeme do obdo-
bí jejich fyzické realizace. I v uplynulých 
letech se na řadě míst stavělo a opravovalo, 
ale letošek bude skutečně mimořádný. Na 
mnoha místech Židlochovic vzniknou sta-
veniště a jejich průchod čistou nohou tak 
bude téměř nemožný.

V roce 2018 se totiž chystáme v Židlocho-
vicích na několik opravdu velkých inves-
tičních akcí. Nejvýznamnější je dozajista 
stavba nového vlakového terminálu. Ten 
včetně kolejí zahrnuje komplexní rekon-
strukci autobusového nádraží a blízkého 
okolí (zahájení v dubnu) a starého vlako-
vého nádraží u Robertovy vily (zahájení na 
podzim). Zároveň dojde k výstavbě nových 
parkovišť v prostoru a předprostoru  součas-
ných sběrných surovin, ale také v části ulice 
Zámecké naproti Penny podél nově budo-
vaného parku. Při této akci dojde i k opravě 
povrchu ulice Nádražní od Penny k nově 
budovanému terminálu. Tato realizace by 

měla být hotova do konce roku 2018. V sou-
vislosti s teminálem proběhne v průběhu jara 
výstavba nového areálu sběrných surovin 
společností Hulman na ulici Topolová ved-
le sběrného dvora a bude vybudována nová  
příjezdová cesta k rodinnému domu Hrazdi-
lů se zadním přístupem do vily s napojením 
z ulice Zámecká-Robertova.

V březnu již byla zahájena výstavba par-
číku v ulici Zámecká. Na chvíli spočinout a 
v klidu si posedět tam budeme moci už letos 
v červenci. Hotovo by mělo být vše až na část 
průchodu do parku, kterou mají zabezpečit 
Lesy České republiky.

Za radnicí na náměstí, na ulici Legionář-
ské začne stavba Komunitního centra Židlo-
chovice. Areál bude sloužit ke společenským 
aktivitám. V budově vznikne klub pro seni-
ory, prostor pro maminky (nejen na mateř-
ské dovolené), malý sál a další prostory pro 
podobné aktivity určené spolkům a veřej-
nosti. Výstavba začne v létě 2018 a měla by 
trvat rok.

Velkou radost máme i z odsouhlasení 
/ nancí na denní stacionář a podporované 
bydlení pro děti i dospělé se sníženou sobě-
stačností na Palackého ulici, s jehož stavbou 
začneme letos na podzim. 

A na podzim bude také pravděpodobně 
zahájena rekonstrukce školní jídelny a dvor-

ní přístavba přírodovědných tříd školy Tyr-
šova 611. V tomto případě však ještě čekáme 
na rozhodnutí o přidělení dotace. Výstavba 
tak zdaleka není jistá.

Kromě zmíněných akcí města se také plá-
nuje realizace celé řady investic jiných inves-
torů. Například E.ON distribuce plánuje  
letos vyměnit staré  olejové kabely elektric-
kého vedení na celém sídlišti Družba. Sou-
časně s tím zruší jedno trafo (u obchodů) a 
trafo u garáží bude přesunuto.  

Svazek Vodovody a kanalizace Židlocho-
vicko plánuje výměnu kanalizace v ulici 
Žižkova a části Alšova a dále  rekonstrukci 
kanalizace v ulici Masarykova v úseku od 
ulice Husova po „zubárnu“.  Svazek bude 
také vložkovat výtlačné potrubí vodovo-
du od ulice Lidická po Brněnskou. Jde sice 
o bezvýkopovou technologii, ale v místech 
lomů bude nutné výkopy provést.

Lesy ČR v současnosti realizují rozsáhlou 
rekonstrukci technických sítí a komunikací 
v areálu zámku. Z toho důvodu je bohužel 
celý areál až do září uzavřen.

Firma itself bude pokládat optickou síť 
v části sídliště a také na trase do Nosislavi.

Vím, že letošní rok bude poměrně nároč-
ný. Ale mějte prosím trpělivost a my se vám 
za to odvděčíme krásnějším městem.

Mapka s označením míst, kterých se týkají  nejrozsáhlejší stavební práce 
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Eliška Reimová, 
třídní učitelka přípravné třídy

První rok v přípravné třídě základní školy

V tomto školním roce se v ZŠ Židlocho-
vice nově otevřela přípravná třída pro děti 
s odkladem školní docházky.

Cílem přípravné třídy je především sys-
tematická příprava na zahájení vzdělávání 
v základní škole. Děti se učí odpovídajícím 
dovednostem a návykům. Zdokonalují řečo-
vé a komunikační dovednosti, pracují na 
svém sebehodnocení, jsou vedeny k samo-
statnosti. Rozvíjí se jejich hrubá a jemná 
motorika, časová a prostorová orientace a 
také se prohlubuje výtvarný a hudební pro-
jev.

S dětmi pracujeme podle školního vzdě-
lávacího programu Náš rok ve škole. Je 
upraven takovým způsobem, aby umožnil 
následné snazší začlenění do vyučovacího 
procesu v první třídě. Tím předcházíme 
možným školním neúspěchům. Právě škol-
ní neúspěch může v řadě případů negativně 
ovlivnit další vývoj dítěte.

Velkou předností přípravné třídy je počet 
žáků, který umožňuje užší kontakt a indivi-
duální přístup pedagoga, což může být pro 
určité procento dětí s odkladem zahájení 
povinné školní docházky jedinou možností, 
jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. 
Školský zákon udává rozmezí 10–15 dětí ve 
třídě. 

Výuka v přípravné třídě trvá každý den 
čtyři vyučovací hodiny. Děti mají možnost 
navštěvovat ranní i odpolední družinu. 
V průběhu školního roku se také zúčastnily 
různých kulturních akci, které pořádala MŠ 
v Židlochovicích. Děti tak neztratily kontakt 
se spolužáky, kteří s nimi po prázdninách 
nastoupí do prvních tříd v základní škole. 

Děti mají čas se v průběhu školního roku 
přirozeně seznámit se školní budovou, 
s fungováním školy a jejím tempem. Říze-
nou činnost tráví většinou ve své třídě, která 
vyhovuje vzdělávacím aktivitám. Je vybave-
na interaktivní tabulí, klavírem, pracovní-
mi stolečky, a současně respektuje potřebu 
dětí hrát si i relaxovat. Společně také vyráží 
mimo školu – pozorovat přírodu, život ve 
městě, věnovat se dopravní výchově, pohy-
bovým aktivitám a dalším činnostem. 

Po necelém roce můžeme říci, že činnost 
přípravné třídy považujeme za velmi přínos-
nou. Na naše školáky-předškoláky se bude-
me stejně jako na předškoláky z mateřské 
školy těšit na zápise do 1. ročníku. 

Zápis proběhne 17. dubna 2018 v novém 
pavilonu základní školy na Tyršově ulici 
v době od 12:30 do 17:30. Doporučujeme si 
zajistit přesný čas, kdy se vám budeme věno-
vat, a nebudete s dětmi muset čekat. Kon-
krétní termín je možné si vybrat v mateřské 
škole nebo v době od 3. do 13. dubna na 
sekretariátu školy. Další informace o orga-
nizaci zápisu a potřebných dokumentech 
najdete na webových stránkách školy:
www.zszidlochovice.cz.

Předškoláci při hravé výuce / foto: archiv ZŠ

K oslavám 100 let založení republiky se 
město přihlásí několika akcemi. Jednou 
z nich, jak je uvedeno v článku starosty měs-
ta, bude akce Mě100židlí. V této souvislosti, 
ale také v rámci pravidelných besed jsme 
pozvali do Židlochovic významného české-
ho architekta, herce, spisovatele a zakladatele 
divadla Sklep, Davida Vávru. Jsem moc rád, 
že i přes jeho obrovskou vytíženost se mu 
v diáři podařilo najít pro Židlochovice místo. 
David Vávra v Masarykově kulturním domě 
vystoupí se svým pořadem Deset roků archi-
tektury aneb možná přijdou i šumné stopy. 
Setkání s Davidem Vávrou se uskuteční 
12. dubna v 19 hodin v Masarykově kultur-
ním domě. Všichni jste srdečně zváni. 

David Vávra bude přednášet v Masarykově kulturním domě

Mgr. Tomáš Šenkyřík
starosta města

David Vávra v představení divadla Sklep: Besídka 2017 / foto: archiv divadla Sklep 



Příměstský tábor města Židlochovice

Město Židlochovice v rámci projek-
tu Péče o děti I. stupně základní školy ve 
správním obvodu ORP Židlochovice bude 
realizovat pro děti příměstské tábory 
v době letních prázdnin 2018.

Příměstské tábory jsou určeny pro děti, 
které jsou žáky prvního stupně základní 
školy a přípravné třídy (tj. ve školním roce 
2017/2018 absolvovaly první až pátou třídu 

Mgr. Martina Bartáková
Kancelář tajemníka

7Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Vinaři vybrali šampiony pro letošní rok
Nejlepší hodnocení získaly Ryzling vlašský, Veltlínské zelené a z červených odrůd 
Frankovka a André.

Druhou březnovou sobotu proběhla 
v Masarykově kulturním domě tradiční 
výstava vín místních a regionálních vina-
řů, která se konala pod záštitou starosty 
města Židlochovice pana Ing. Jana Vituly, 
za podpory Vinařského fondu ČR, ÚS ČZS 
a města Židlochovice.

Výstava byla doplněna prezentací vín pro-
fesionálních vinařů z Moravy a Rakouska.

V jednom sále bylo vystaveno 504 vzorků, 
z toho 317 bílých, 158 červených a 29 rosé.

„Vína musí splnit několik kritérií. Nesmí 
mít žádnou vadu, např. pachutě, oxidázu 
atd., musí charakterově odpovídat odrůdě a 
být harmonicky sladěné (zbytkový cukr, kyse-
lina, extrakt). Vybrat jednoho šampiona ze 
všech vystavovaných odrůd je velmi náročné. 
Kromě znalostí členů hodnotící komise záleží 
i na osobním přístupu ke každému vínu. Toto 
katalogové hodnocení nemusí vždy odpovídat 
hodnocení návštěvníka výstavy. To proto, že 
bodování probíhá o týden dříve a i v jiných 
podmínkách, než je výstava,“ popisuje Fran-
tišek Doležal.

Hodnocení vín pro výstavu se konalo 
v sobotu 3. března dvacetibodovou sou-
stavou pod dohledem odborné komise ve 
složení: Ing. Ivana Flajšingerová a František 
Doležal.

Ve druhém sále se prezentovali na 25 stán-
cích profesionální vinaři z Moravy a Rakous-
ka. Jeden stánek nabízel víno z Izraele.

Od 14 hodin vyhrávala cimbálová muzika 
Ponava s primášem Ivo Farkašem. Občerst-
vení připravil pan Jaroslav Toman s kolekti-
vem.

Výstavu navštívilo více jak 600 účastní-
ků a hosté z našeho partnerského města 
Grosskrutu z Dolního Rakouska.

ZO ČŽS děkuje všem vystavovatelům za 
jejich vzorky, pro/ vinařům za jejich prezen-
taci a všem, kteří se na uspořádáni výstavy 
podíleli. Zvláště panu Františku Doležalovi 
za technickou výpomoc, prof. MUDr. Pete-
ru Wendschemu za zajištění profesionál-
ních vinařů a městu Židlochovice za dob-
rou spolupráci.

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlochovice

„Nejlepší kolekce domácího vinaře tvoří čty-
ři nejlépe hodnocená vína bílá, růžová a čer-
vená od jednoho vinaře. Do kolekce se nikdo 
nepřihlašuje, ale je vybrán až po hodnocení 
všech vzorků. Vyhrává ten, který má nejlepší 
průměr ze všech svých čtyř nejlépe hodnoce-
ných vín,“ upřesňuje František Doležal.

Ing. Jan Vitula a  Tomáš Blumajer s oceněním za nejlepší kolekci vín / foto: L. Betášová 

základní školy). Současně musí být splněna 
podmínka rodičů dítěte (obou) o jejich vazbě 
na trh práce (zaměstnaný, vedený v eviden-
ci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, 
OSVČ, student – připravující se na budoucí 
povolání, rekvali/ kace).

V roce 2018 proběhne v době letních 
prázdnin celkem 8 turnusů, a to od 9. čer-
vence do 31. srpna 2018.

Turnus je vždy týdenní, od pondělí do pát-
ku. Rodiče za účast dítěte hradí stravování – 
předpokládána cena za jeden den je 100 Kč, 
v ceně bude zahrnuta 2x svačina a oběd. 

Přihlášky bude možné získat od 10. dubna 
na Informačním centru, Masarykova 100, 
na webu města Židlochovice www.zidlo-
chovice.cz a na podatelně Městského úřadu, 
Nádražní 750.

Přihlášky je možné odevzdat do 9. května  
v písemně podobě na Informačním centru a 
podatelně města Židlochovice.

Na webu města Židlochovice budou také 
od 10. dubna uvedeny organizační infor-
mace. S rodiči přihlášených dětí proběhnou 
v květnu infomační schůzky.

Šampiony výstavy se stala vína:

víno bílé mladé: Ryzlink vlašský, PS MUDr. Petr Jurák, Hustopeče 19,2

víno bílé starší:
Veltlínské zelené, 
2015

František Kučera, Židlochovice 19,2

víno červené mladé: Frankovka Josef a Petr Lacka, Chrlice 19,2

víno červené starší: André, 2016 František Doležal, Židlochovice 19,2

Nejlepší kolekce domácího vinaře: Ing. Tomáš Blumajer, Židlochovice
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Tomáš Klášterecký
ředitel závodu

Běhy na Výhon 2018: Sport i výsadba ovocných stromů

NAHORU A DOLŮ
Ti odvážnější mohou poměřit své síly 

v hlavním závodě stylem „nahoru a dolů“. 
Ten je dlouhý 5,6 km a součet převýšení činí 
280 metrů nahoru – a dolů. Vypsány jsou 
mužské i ženské kategorie od juniorů až po 
veterány, vyhlášen bude rovněž nejrychlejší 
Židlochovičák a Židlochovičačka (bydliš-
tě nebo oddíl musí být uvedeno v přihlášce 
k závodu). Závod je opět zařazen do Českého 
poháru v běhu do vrchu.

LIDOVÝ BĚH
Pro rodiny s dětmi nebo běžecké začáteční-

ky 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 alespoň tři čle-
nové širší rodiny alespoň ze dvou generací, 
mohou svůj tým zároveň přihlásit do katego-
rie Rodina. V ceně startovného je i jídlo a pití 
po závodě a kulturní program před vyhláše-
ním výsledků.

ZPĚT KOPCI
Výtěžek z loňského startovného zužitkuje 

Židlochovický Otakárek
Výtěžek ze startovného je na Výhonu tra-

dičně navracen „zpět kopci“. V prvních dvou 
ročnících byly takto doplněny čtyři místo-
pisné tabulky na vrcholu Akátové věže, kte-
ré odtud bohužel vinou vandalů opakovaně 

mizí. Výtěžek třetího, loňského ročníku bude 
Výhonu navrácen až letos na jaře – židlocho-
vický spolek Otakárek se jako partner závo-
du ujme ve spolupráci s městem Židlochovi-
ce výsadby ovocných stromů typických pro 
lokalitu přírodního parku Výhon.

Na městských pozemcích nad cihelnou 
přibude jedna třešeň, tři višně a dvě oskeru-
še. Otakárek tak naváže na výsadbu, která zde 
byla započata v roce 2016. Všechny stromy 
budou vysazeny na pozemku poblíž veřejné 
cesty a jejich plody tak budou v budoucnu 
osvěžovat všechny běžce a kolemjdoucí.

Samotná výsadba proběhne v sobotu 
14. dubna od 10:00 hodin. Židlochovic-
ký Otakárek i Běhy na Výhon zvou tímto 
každého, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu.

Letošní ročník oblíbených Běhů na Výhon se uskuteční v sobotu 30. 6. 2018. Na prahu letních prázdnin tak nabízí příležitost k ověření 
kondice pro rekreační a výkonnostní běžce, ale také k pohodově strávenému dni pro rodiny s dětmi. Všechny důležité informace nalez-
nete na www.behynavyhon.cz.

Sdružení Židlochovice pořádá pro děti od 8 do 15 let v termínu 23.–27. července 2018, denně od 8:00 do 14:00 hodin
v keramické dílně v Židlochovicích Prázdniny s keramikou pod vedením keramika Pavla Kovarčíka z Vojkovic.

Děti se seznámí zábavnou formou se základy modelování a technikou zdobení výrobků engobami.

Cena kursu je 1200 Kč, v ceně je započítán materiál a hotové výrobky, provoz keramické pece a pitný režim dětí.
Přihlášky si můžete vyzvednout u K. Vašíčkové – obuv Květka v pasáži na nám. Míru (tel. 606 746 393)

nebo u E.Válkové na Měú Židlochovice – přízemí kulaté budovy (tel. 547 428 743).

Nevíte, co s dětmi v létě? Přihlaste je na příměstský tábor!

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Zveme vás do radničního sklepení na nový tematický cyklus Povídání při víně

Regionální vinotéka Informačního cen-
tra nabízí především produkci místních a 
regionálních vín. V posledních letech jsme 
zaznamenali poptávku po vínech z celé již-
ní Moravy. Byl to pro nás důvod, proč jsme 
v roce 2017 rozšířili nabídku o vinařství, 
která do našeho regionu nepatří, ale splňují 
kritéria malovýrobců. Abychom blíže sezná-
mili veřejnost s jejich / loso/ í výroby, která 
je v současné době značně rozmanitá, a také 
přiblížili, jak víno z jejich produkce chutná, 
naplánovali jsme na letošní jaro hned něko-
lik prezentací. V pátek 20. dubna  představí 
Jiří Baláž a Petr Očenášek historii rodinné-
ho vinařství, jehož vznik se datuje do 40. let 

minulého století, a popíše náročnou práci 
vinaře na vlastních viničních tratích v kata-
stru Dolních Dunajovic. Během povídání 
mohou všichni ochutnat vzorky vín z roční-
ku 2017.

Za necelé tři týdny, krátce po setkání s rodi-
nou Balážových,  se v pátek 4. května ve skle-
pení historické radnice představí vinohrad-
ník a vinař Znojemské vinařské podoblasti, 
Jiří Korber z Trboušan. Jeho vinice, které se 
nachází na rozhraní Bobravské vrchoviny a 
Dyjsko-svrateckého úvalu, obdělává na roz-
lehlých 13 hektarech se škálou devíti odrůd 
bílých a pěti odrůd červených hroznů. Při 
řízené degustaci Jiří Korber nastíní pro-
blematiku výroby na téma: „Jak to vidím 
s vinařskými preparáty“. Víno z Trboušan 
pod šroubovými uzávěry nabízí jako nezatří-
děná – moravská zemská. 

Pokud se chcete dozvědět více, poznačte si 
do kalendáře 20. dubna a 4. května – radnič-
ní sklepení – Povídání při víně o víně. Určitě 
nám také zavolejte ohledně rezervace, počet 
míst je omezen na 32 návštěvníků.

V rámci prvního setkání jsme připravili 
malý dárek všem zúčastněným, ochutnávat 
se bude skutečné víno z meruněk.

A na závěr, pokud vás zajímá, jak se vyrá-
bí autentická neboli naturální vína, přijměte 
pozvání na tradiční Seminář o víně do spol-
kové budovy zahrádkářů na Palackého ulici 
v pátek 27. dubna. Odborníci prof. Ing. Pavel 
Pavloušek ze zahradnické fakulty Mendelu 
z Lednice a Ing. Karel Hanák z Klosterneu-
burgu zde navíc prozradí, zda autentická 
vína mají budoucnost nebo je jejich výroba 
pouze iluzí…

Také v letošním roce nezahálíme a po úspěšné výstavě místních zahrádkářů 10. března v Masarykově kulturním sále sokolovny zařa-
zujeme nový cyklus zajímavostí z oboru vinohradnictví a vinaření, neboť tento obor má ve zdejším kraji historicky doloženou tradici: 
Markrabě Jošt pro židlochovické vinaře vydal roku 1379 horenské právo. Do znaku městečka se dostávají hrozny a zůstaly v něm i přes 
střídání majitelů a společenských řádů dodnes. 
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Přijďte klíčit s Výhonkem Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
WOOD – Vzdálená řeka, 
ROBERTS – Opatrné city, 
COURT – Matčino tajemství, 
LORENTZ – Divoká země

Psychologické romány
FORMAN – Znovu já, 
CHANG – Wangovi vs. Svět, 
GOUNELLE – Den, kdy jsem 
se naučil žít

Historické romány
VONDRUŠKA – Dračí 
náhrdelník, KAPLAN – Aféra 
Eduarda VII., HARROD, EA-
GLES – U domácího krbu

Romány českých a sloven-
ských autorů
PROKŠOVÁ – Slupky minu-
losti, HARASIMOVÁ – Pur-
purové doteky, GILLEROVÁ 
– Cizí ložnice

Detektivní romány
a thrillery
GRANGER – Taková je 
vražda, KUKAFKA – Dívka 
na sněhu, MINIER – Noc, 
CIMICKÝ – Tržnice Wang 
Freres

Dobrodružné romány
EGELAND – Strážci úmlu-
vy, RYAN – Virus, GRYLLS 
– Hořící andělé, BROWN 
– Počátek

Fantasy a sci-5  romány
SAWYER – Artefakt, Legie, 
CAST – Z vůle Luny

Životopisy
TOMÁŠOVÁ – Věřit napsa-
ným slovům, HÖSCHLOVÁ 
– Lékařem mezi nebem a 
horami

Literatura faktu
HRUŠKA – Boj o pohraničí, 
MOULIS – Zapomeňte, že jste 
byli lidmi

Cizojazyčná literatura
HRČKOVÁ – Ruské byliny, 
PODLESNYCH – Idiot

pokračování na straně 17 >>

Na kopci je jaro a Výhonek nemůže než klíčit. 
Probudili jsme se ze zimního spánku a stejně 
jako loni otevíráme jurtu všem, kdo chtějí růst, 
potkávat se, inspirovat se a nechat vyklíčit nové 
nápady. Náš celoroční projekt Jurta otevřená 
zahrnuje dílny, semináře, slavnosti, divadla 
i den otevřené jurty. Zveme vás na malou pro-
hlídku naší jarní činností.

V půli března jsme přivítali jaro vynášením 
Morany, které letos proběhlo za velkého mrazu 
a silného větru. Na otázku „Hele, a nezrušíme to 
radši, když je tak hnusně?“ jsme si odpověděli jed-
noznačně. Děti z Výhonku se na Moranu připra-
vovaly několik týdnů a vyhození smrtky do Svrat-
ky pro ně bylo završením těchto příprav. A navíc 
– jsme přece lesní školka, takže za každého počasí! 
Za účast moc děkujeme všem dětem i rodičům, za 
sponzorskou podporu děkujeme Michaele Zoub-
kové.

Velkého ohlasu se dostalo semináři o léčivých 
bylinkách. Kapacita jurty byla zcela naplněná, tak 
velký zájem nás moc potěšil. Lektorka Jana Štef-
ková nás zasvěceně provedla světem léčivého bejlí, 

které provonělo jurtu. O ochutnávky čajů i bylin-
ných likérů nebyla nouze.

V dubnu pořádáme další dvě akce, z nichž první 
je kruh sdílení věnovaný ztrátě miminka nazvaný 
Přišli jen na chvilku. Lektorkou kruhu bude Blanka 
Dobešová, která se věnuje provázení pozůstalých 
a přírodnímu pohřbívání. Akce se koná v pátek 
27. dubna od 17 hodin a je nutné se na ni předem 
přihlásit na emailovou adresu spolekvyhonek@
gmail.com. V sobotu 28. dubna pak proběhne 
workshop pletení košíků z proutí.

Také letos vás zveme na Den otevřené jurty, kte-
rý se koná v sobotu 19. května. Můžete nahlédnout 
do jurty, podívat se, co všechno už kvete na kopci, 
popovídat si u infostánku o naší školce a zjistit, zda 
by byla pro vás a vaše děti to pravé. Účast přislíbilo 
divadlo Facka, bouřku jsme letos neobjednávali.

O všech akcích se dočtete více na našich webo-
vých stránkách www.spolekvyhonek.cz. Tam také 
najdete přihlášky na příměstský tábor, na který 
srdečně zveme malé dobrodruhy-archeology ve 
věku 4–7 let. Vydáváme se prozkoumat Tajupl-
ný život pod zemí. Tábor se uskuteční v termínu 
od 9. do 13. července, každý den od 8.00 do 16.30. 
Přihlášky přijímáme do konce května.

Tak tedy příjemné klíčení!

Vynášení Morany s Výhonkem 18. 3. – před kostelem / foto: B. Svobodová
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Lubomír Spáčil
režisér divadelního souboru

Múza Thalie letos opět zamířila do Židlochovic

Patron Geront (Martin Janíček) se 
považuje za mimořádně chytrého a morál-
ního. Přitom však jeho myšlenky postrádají 
logiku a ztrácejí spojitost. Patron Argant 
(Milan Sklenský) je naopak chlípný, lakomý 
a závistivý. Rád se chlubí svými milostný-
mi úspěchy. Společně tvoří dvojici, která si 
o sobě myslí, že je elitou města. Jejich dia-
logy jsou velmi často matoucí, plné vzájem-
ných impertinencí. Nikdy není úplně jasné, 
jestli jsou spojenci, nebo sokové. A jak už to 
v komediích bývá, dohodli se tito dva pat-
roni na spojení rodů prostřednictvím sňat-
ku Argantova syna Oktavia (Jan Viktorín) 
s dcerou Gerontovou. Netuší však, že v době 
jejich nepřítomnosti se Oktavius zamiloval 
do chudé neznámé dívky Hyacinty (Sandra 
Surmanová), která je bedlivě hlídaná Neri-
nou (Ivana Polášková) dohlížející na její 
výchovu. Nerina je prototyp chytré služky, 
která umí dokonale intrikovat, a tak pomá-
há Hyacintě vyjádřit a realizovat své city 
k Oktaviovi, až ho donutí ke sňatku. Její glo-
sy a průpovídky dokreslují dokonale situaci, 
a tak i když se jedná o malou roli, dokonale 
rezonuje s obecenstvem.

Protože v každé dobré komedii potřebu-
jeme dva milenecké páry, máme k dispozici 
Leandra (Dominik Polák), syna pana Geron-
ta, který je pro změnu bezmezně zamilován 
do krásné cikánky Zerbinetty (Karolína Fei-
tová), představující nevinnou, naprosto bez-
prostřední, vždy veselou dívku. Svojí otevře-
ností a upřímností způsobí nejeden malér, 
který si však nepřipouští. Přes svoji nespou-
tanou povahu danou výchovou cikány je sil-

ně morálně založená a není ochotna přistou-
pit na nějaký } irt. 

Je nasnadě, že mezi otci a jejich syny se 
začnou stahovat mračna, která hrozí velikým 
malérem. Naštěstí zde máme sluhy Sylvestra 
(v podání Karla Suchánka) a Scapina (ztvár-
něného Antonínem Houdkem), kteří jsou 
připraveni pomoci svým mladým pánům.

Scapino, titulní postava komedie, je 
vychytralý, světem protřelý človíček, nadaný 
ohromným talentem na intriky, podvody a 
rošťárny všeho druhu. Má obzvláštní radost, 
pokud může napálit některého z patronů. 
A když k tomu ještě přizve Sylvestra, aby mu 
sekundoval, vznikne sehraná dvojice, které 
předvede Argantovi, jak by mohl dopadnout, 
pokud by chtěl odporovat. Imaginární stí-
nová rvačka převlečeného Sylvestra s pomy-
slnými nepřáteli dokáže vyvolat smích a 

potlesk na otevřené scéně. Rovněž následný 
výprask uštědřený Gerontovi v následujícím 
ději Scapinem, který při tom slovně imituje 
přítomnost mezinárodní soldatesky, kde jsou 
zástupci žoldnéřů Ruska, Anglie, Maďarska, 
Polska, cikáni, Rumuni a další, vyvolávají sal-
vy smíchu.

Komedie však spěje do / nále. Otcové se 
setkají se svými dcerami. Geront najde svou 
dceru Hyacintu a Argant zjistí, že se Oktavi-
us vlastně oženil s tou pravou. Před tím ale 
Zerbinetta s úsměvem povykládá Geronto-
vi jeho vlastní příběh, čímž ho velmi urazí. 
Naštěstí Leandr zjistí o své milované nové 
informace, na základě kterých v ní pozná 
Argant svoji ztracenou dceru. Rovněž zde 
dochází k usmíření, a tak nám již zůstává 
jenom otázka, jak potrestat Scapina. Ten se 
ale dokáže i z této šlamastyky dostat a získat 
od všech odpuštění. 

Opona padá a lidé se pomalu rozcházejí. 
Opravdu pomalu, protože v sále Masarykova 
kulturního domu postávají hloučky diváků, 
kteří si navzájem sdělují své zážitky. A je věru 
o čem hovořit. Vždyť celý soubor odvedl 
veliký kus práce. Předvedl klasickou světo-
vou komedii, za jejíž provedení se opravdu 
žádný jeho člen nemusí stydět. Ať již se jedná 
o známé tváře, jako jsou Houdek, Janíček, 
Suchánek, Polášková a Viktorín, nebo o mlá-
dí, které nastupuje svoji (doufejme) dlouhou 
a trvalou divadelní cestu. Vždyť ke Karolíně 
Fejtové přibyla Sandra Surmanová a jako 
úplný kandrdas Dominik Polák. 

Komedie skončila, světla zhasla. Divadelní 
soubor se pomalu rozchází a přemýšlí co dál?  
Budeme Scapina reprízovat? Pokusíme se ho 
uvést na letní scénu, nebo se podíváme po 
dalším titulu? Bude to zase komedie? Mnoho 
otázek, ale na ty nám odpoví čas.

Ve dnech 22.–24. února nabídla divadelnímu odboru Sokola milou, rozverně usměvavou komedii Jeana-Baptista Molièra „Scapinova 
šibalství“. Komedii plnou zápletek, intrik a lásky, zpracovanou autorem ve stylu komedie dell´arte. Pro tento druh divadla jsou typické 
archaické postavy znázorňující nejrůznější lidské vlastnosti jak svým projevem, tak svým jednáním. A ty se nám právě představují.

Scapinova šibalství, Karolína Fejtová / foto: M. Mžíček

Divadelní soubor při závěrečné děkovačce / foto: L. Betášová 
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Kromě uhlí nakoupíte v nenápadné dřevo-
stavbě na konci Židlochovic v lokalitě u Ado-
sy také palety, dřevěné palivo a další sorti-
ment týkající se palivového hospodářství, 
to vše jako maloobchodní prodej. Přestože 
/ rma má za sebou již osmnáct let činnosti, je 
tak trochu mimo povědomí místních obyva-
tel, snad možná právě vzhledem k umístění 
provozovny na okraji města.

„Místo je dobré, v centru bychom sice asi 
byli viditelnější, ale pro tento druh podnikání 
to až tak důležité není. Areál je pěkný, ve dvoře 
jsou krásné vzrostlé stromy s krmítky, kam při-
létá množství ptactva, v centru bychom urči-
tě takový pěkný kousek přírody neměli,“ říká 
s poklidem majitelka Martina Maňáková.

UHLÍ, DŘEVO A PALETY
Společnost nabízí pro zimní období tři 

druhy uhlí – ořech, kostku a brikety. Letním 
sortimentem je grilovací nebo kovářské uhlí. 
Hlavní činností podniku je výkup dřevěných 
palet – europalet i obyčejných jednocestných 
palet, které pak dodává do / rem převážně 
potravinářských a do stavebnictví. 

„Dříve jsme se zabývali i zpracováním palet 
na nábytek, ale na to už dnes nezbývá čas, a 
tak jsme od výroby upustili.“ Ukázka pale-
tového nábytku je ještě umístěna ve vstupu 
do kanceláře a slouží jako vzor zákazníkům. 
„Mohou si sami vybrat jakoukoliv paletu a 
z ní si udělat stoly, židle, pergoly apod. Paleto-
vý nábytek je velmi oblíbený.“

Cena za certi/ kované europalety je 175–
200 Kč, obyčejné lze odkoupit v rozmezí 90–
120 Kč. Rozdíl mezi těmito paletami spočívá 
v tom, že europalety podléhají normě a pro 
jejich výrobu i opravu je třeba vlastnit licen-
ci.

EKOLOGICKÉ PODPALOVAČE JAKO 
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Doplňkovým prodejem jsou tekuté a tuhé 
podpalovače, od těch obyčejných až po kva-
litní ekologické, dále čističe na krbová skla, 
grily a kamna. 

V nabídce jsou také propan-butanové lah-
ve s obsahem 2, 10 a 33 kg. V období vánoč-
ních svátků jsou v prodeji vánoční stromky 
– smrky a borovice. Celoročně jsou skladem 
palivové třísky, ekobrikety, štípané dřevo, 
dřevo v kulatině, které zde nařežou na zákaz-
níkem požadovaný rozměr.

Velký podíl sortimentu tvoří palivové dře-
vo, tvrdé dřevo zastupuje habr, dub, akát, 
jasan, javor, ořech, z měkkého je to smrk, 
borovice, lípa, topol, vrba, dále pak ovocné 
dřeviny oblíbené na uzení.

rubriku připravuje
redakce

OD VÝTVARNICTVÍ
K UHLÍ A KE DŘEVU

Majitelka Martina Maňáková pochází z Br-
na, studovala výtvarnictví na textilní průmys-
lovce. Dodnes ráda maluje, ve volném čase 
zpracovává návrhy na trička a ručně podle 
vlastních návrhů tvoří náramky a náušnice. 
To, že se dnes věnuje spíše mužskému druhu 
podnikání, je zapřičiněno vlivem otce, který 
ji vedl technickým směrem.

„Pro tátu jsem malovala technické výkresy, 
hodně mě také vedl ke sportu. Už v dětství jsem 
začala jezdit na koni v Němčičkách, později 
jsem měla ustájeného svého koně v Pravlově. 
Táhlo mě to sem, a když mi pak osud přivedl 
do cesty i prostor k podnikání, Brno jsem bez 
váhání opustila.“

Začátky samostatného podnikání maji-
telky společnosti Uhlí Židlochovice souvi-
sí s činností ve / rmě na výrobu palet, které 
zpracovávala účetnictví. Postupně se začala 
samostatně věnovat opravám palet, přibý-
vající odřezky daly základ k prodeji odpado-
vého dřeva, po usídlení v Židlochovicích už 
přibylo normální palivové dřevo a později 
uhlí, rozšířila se výkupna palet.

„Když jsem začínala s uhlím, byla to sázka 
do loterie, ale překvapilo mě, kolik lidí uhlím 
stále topí.“

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Uhlí nakupuje převážně starší generace, 

mladší dává přednost ekobriketám a palivo-
vému dřevu, v nabídce je i celá řada dalších 
doplňků s označením ECO.

„V létě tvoří velké procento zákazníků chata-
ři, prodáváme dřevo na táboráky, uzení a také 
lahve s plynem na vaření. V zimě na Mikuláše 

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: Martina Maňáková – Uhlí Židlochovice

Majitelka Uhlí Židlochovice Martina Maňáková / foto: soukromý archiv

Firma:
Martina Maňáková – Uhlí Židlochovice

Adresa:
Nádražní 479, Židlochovice

Telefon: +420 776 667 739
Email: info@uhlizidlochovice.cz

Sortiment: prodej uhlí, palivového
 dřeva a ekobriket, výkup
 palet

Provozní doba:
pondělí–pátek: 8:00–16:00
sobota: 8:00–12:00
 (v topné sezóně)

rozdáváme pro maminky a jejich zlobivé děti 
uhlí, na Vánoce zase pro stálé zákazníky jmelí 
pro radost.“

Při objednávce uhlí od pěti do čtyřiceti 
metráků zajistí / rma odvoz přímo k zákazní-
kovi, jakékoliv menší množství si lidé mohou 
nechat naložit do vozíku za auto nebo nabrat 
sami do vlastních nádob. Pro zákazníky, kteří 
nechtějí mít práci s nabíráním, je k dispozici 
uhlí již předem napytlované.

Nejvhodnější doba pro objednávku uhlí 
je již v létě, v té době jsou i výhodnější ceny, 
s rozvozem se začíná na přelomu srpna a září. 
Uhlí Židlochovice nabízí věrnostní program, 
za deset nákupů po 1000 Kč obdrží zákazník 
slevu 300 Kč.

Majitelka Martina Maňáková už dnes na 
koni sice nejezdí, ale zálibu našla v myslivos-
ti. Má dva lovecké psy a s nadšením se věnuje 
sportovní střelbě.



Kostýmová zkouška Kocoura v botách, s režisérem Markem Mokošem / foto: Z. Vítková
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Kocour v botách
aneb minirozhovor z aktuálního dění našeho pěveckého sboru

Máte za sebou perné dva měsíce práce a 
zcela novou zkušenost. O čem je představe-
ní, které zkoušíte?

Je o kocourovi, který místo aby chytal myši, 
čte a učí se francouzský jazyk. To se nelíbí 
domovnici, tak ho vyžene do světa. Na svých 
cestách se seznámí s Františkem, který byl 
také vyhozen z domu. Cestou zažívají spous-
tu dobrodružství, potkávají se s obrem i se 
samotným francouzským králem. Pohádka 
má samozřejmě šťastný konec, protože jinak 
by to nebyla pohádka.

Jaká je vaše role v představení?
Hned na začátku hrajeme myši, pak se 

změníme v netopýry a elfy a ke konci hraje-
me dvořany.

Tolik rolí v jednom představení… Jak 
zvládáte převlékání?

No, dost těžko. Je jeden moment, kde by-
chom převleky nestihli, tak tam byla vsunu-
ta role vypravěče, ten natahuje čas a čeká, až 
nás uvidí připravené v zákulisí. Někdy jsou 
to vtipné momenty, protože když se něco 
při převleku zašmodrchá, vypravěč si musí 
vymýšlet repliky, které vůbec ve scénáři 
nemá, a je srandovní ho sledovat, jak s výra-
zem děsu v očích hypnotizuje místo nástupu 
na scénu.

Při tolika rolích musí být i nastudování 
náročné. Kolik času jste věnovaly přípra-
vám?

Nejprve jsme zkoušely ve zkušebním sále 
Moravské galerie v Místodržitelském paláci. 
To jsme jezdily třikrát týdně a zkoušely vždy 
po třech hodinách. S blížícím se datem pre-
miéry se intenzita zkoušení zvýšila na dvoj-
násobek, zkoušelo se dopoledne i večer stří-
davě v galerii a zároveň i v divadle Reduta na 
Zelném trhu. Ze začátku jsme byly vysmáté, 
byla to fajn zábava, všechno bylo nové, teď 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V AREÁLU POŽÁRNÍ STANICE V ŽIDLOCHOVICÍCH

Ve dnech 4. a 5. května 2018, v době od 8:00 do 16:00 hodin
proběhne v areálu požární stanice v Židlochovicích den otevřených dveří.

Pro návštěvníky budou připraveny statické a dynamické ukázky,
včetně možnosti vyzkoušet si vybrané činnosti na připravených stanovištích.

Na vaši účast se těší příslušníci požární stanice Židlochovice a členové SDH a JSDH města Židlochovice.

pozvánka

Valeria Maťašová, sbormistryně Dětského sboru Židlochovice a Dětského sboru Brno diriguje operu Kocour v botách, kterou připravilo 
Národní divadlo Brno. Do rolí obsadila vedle zkušených zpěvaček z Brna také děvčata ze Židlochovic. Pár dní před premiérou se ptáme 
Venduly a Mileny.

už se ale vážně všechny vracíme unavené a 
s bolavýma nohama. 

Jak to řešíte se školou? Dvoufázové zkou-
šení se už asi s vyučováním skloubit nedá.

To tedy ne. Pan ředitel naši činnost uvítal 
a v naší snaze nás podporuje. Horší bude 
dohánění studia, ale snad to zvládneme.

Se sborem máte za sebou už celou řadu 
vystoupení, vítězství v soutěži v Olomou-
ci. Vnímáte rozdíl mezi zpěvem ve sboru a 
zpěvem s rolí v divadle?

To tedy ano. Hned v úvodu hrozně běhá-
me a vrtíme se. A pak máme zpívat. Vůbec 
nemůžeme popadnout dech, jsme pořád 
v pohybu. To víte, myši chvíli neposedí. 
U netopýrů se zase plazíme po zemi, a to je 
možná ještě horší.

Teď vás čekají dvě premiéry, s jakým 
pocitem vstoupíte na jeviště?

S pocitem, že si to jdeme užít. Nervozitu 
necítíme, stresovaly jsme se hlavně v počátku, 
než jsme se s divadelním prostředím sezná-

mily. Premiéru „nanečisto“ jsme si vyzkou-
šely při generálkách, kdy už bylo téměř plné 
hlediště, takže nervozita při premiéře snad už 
nepřijde.

Jak často vás s Kocourem v botách bude 
možné vidět?

Do konce divadelní sezony (do června) je 
asi osm představení, v příští sezoně nás čekají 
představení od prosince až do června roku 
2019.

Co vám tato nová zkušenost přinesla?
Úplně nové, bezvadné lidi, skvělé zážitky 

a jiný pohled na divadlo. Když teď vidíme, 
kolik je za tím vším práce, co dělá dirigent, 
režisér, garderobiérky, vnímáme divadlo 
s mnohem větším respektem. Hrozně nás to 
bavilo, a jsme za tuto příležitost rády.

Na dětskou operu Kocour v botách do diva-
dla Reduta zvou Anička Flajšingrová, Vendula 

Blumajerová, Milena Moudrá, Lucka Klva-
ňová, Zuzka Vítková, Klára Langová a Valerie 

Vlasáková.
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Jak si židlochovičtí lukostřelci pro dvě zlaté medaile odskočili do Čejče

Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

V kalendáři se psal 4. březen a podle 
meteorologické předpovědi se mělo oteplit 
na příjemných pět stupňů. Ovšem člověk 
předpovídá a Pán Bůh mění. Ranních minus 
8 stupňů nás dokonale probralo a zbytky snů 
se rozplynuly jako pára nad hrncem.

Vzali jsme si teplé prádlo a vyrazili ve 
složení Zuzka, William, Dalibor a já směr 
Čejč. Cesta uběhla celkem v poklidu a za 
chvíli jsme byli v malebné obci Čejč, kde nás 
už vítal ředitel závodu Janek Koutný. Mimo-
chodem skvělý lukostřelec a ještě skvělejší 
člověk.

Tak jako vždy po příjezdu na závody jsme 
se šli zaregistrovat, tedy zapsat se a vyzved-
nout bodovací karty, do kterých budeme při 
závodě zapisovat dosažené bodové hodnoty. 
Uprostřed náměstí lemovaného malebnými 
sklepy stály dva velké vojenské stany, ve kte-
rých se podávalo občerstvení v podobě tep-
lého čaje, domácích koláčů a různých jiných 
pochutin. 

V 9:45 Janek zavelel nástup a všech 
177 lukostřelců se záhy sešikovalo. Bylo nám 
řečeno, kudy vede trať, podle jakých pravidel 
se střílí a také čas začátku závodu: v 10:05. 
Střelci, rozdělení do skupin po pěti až osmi, 
se rozešli k metám, na kterých začínali.

Na trati bylo rozmístěno třicet maket 
zvířat od vlka přes antilopu, lva, losa nebo 
zajíce. Každá maketa má na sobě ohrani-
čené oblasti, které jsou bodově hodnocené. 
Nejmenší oblast, tedy srdce má hodnotu 
11 bodů, o něco větší ohraničení 10 bodů, 

oblast plic 8 bodů a zbytek makety 5 bodů.
Začal závod a naše skupina začínala na 

pozici č. 24 na maketě Krůty. Stříleli jsme 
podle pravidel WA (world archery), tedy na 
dva šípy. Všichni jsme zasáhli cíl, a tak jsme 
si s úsměvem zapsali body a přesunuli se na 
další terč. I když mrzlo, hřálo nás vzrušení ze 
závodů. Později začalo vykukovat sluníčko a 
nám se stále dařilo. Trať nebyla moc členitá, 
a tak jsme v poklidu procházeli od zvířete ke 
zvířeti. Stříleli jsme mezi vinohrady i mezi 
sklepy. Zuzce se moc dařilo a její bodové 
skóre bylo až neuvěřitelné, také se poctivě 
připravovala.

Po skončení závodu jsme šli na oběd a 
nervózně čekali na sčítání výsledků. Po 
hodince a půl to přišlo. Nástup!!! Vzruše-
ním jsme vyskočili a všichni jsme se sešli 
před tribunou. Janek začal vyhlašovat vítěze 
kategorií. V kategorii děti, re} exní luk prv-
ní místo Zuzka Pešková 505 bodů, to jste 
měli vidět tu radost, Zuzka byla v mžiku na 
bedně. V kategorii muži, lovecký luk první 
místo Miroslav Ondrušík. Byli jsme šťastní 
a opojení vítězstvím, závody to byly vskutku 
nádherné.

No a tak jsme si ze Židlochovic do Čejče 
odskočili pro dvě zlaté medaile.

Vyhlášení vítězů / foto: klubový archiv

Zeptali jsme se: Sousedský Blešák

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Co tě vede k uskutečnění trhu od-
ložených věcí? Co si můžeme představit 
pod názvem „Sousedský blešák“?

Nápad na blešák mám v hlavě již mno-
ho let. Navíc prostor bývalé tržnice v hor-
ní části náměstí si z dětství pamatuji jako 
místo plné prodejců a života. Je to zajímavý 
prostor a je škoda, že je dlouhá léta téměř 
nevyužíván. S manželkou se již delší dobu 
snažíme z našeho domu postupně dostá-
vat všechny věci, které příliš nepoužíváme. 
Před třemi lety jsme založili Facebookovou 
skupinu „Blešák Židlochovice“, která má 

v současné době přes 800 členů a další stá-
le přibývají. Je to skvělý způsob pro prodej 
(darování) a nákupu všemožných věcí pro 
obyvatele Židlochovic a okolí. Je tam ale 
zakázáno nabízení oblečení (kterého jsou 
plné podobné skupiny a bazary). Tímto se 
myslím pozitivně odlišujeme. Nám se se 
ženou podařilo přes tento Blešák darovat 
nebo prodat už opravdu velkou spoustu 
věcí a doma se nám čím dál tím lépe dýchá. 
Snažíme se veškeré nepotřebné věci nevy-
hazovat, ale prodat nebo darovat. Někdy to 
je sice časově trochu náročnější, ale výsled-
ný pocit stojí za to. Před rokem jsme před 
naším domem vytvořili bednu, do které 
pravidelně ukládáme věci k darování pro 
kolemjdoucí. Obsah bedny jsme naplnili již 

mnohokrát a máme spoustu pravidelných 
návštěvníků všech věkových kategorií. Sou-
sedský „živý“ blešák v dubnu je tedy dalším 
rozšiřováním myšlenky kolování věcí mezi 
lidmi – dávat jim druhou šanci.

Kdo může prodávat, pro koho je Blešák 
určen?

Prodávat může opravdu každý. Primárně 
je Blešák určen obyvatelům Židlochovic a 
nejbližšího okolí (proto název sousedský), 
ale určitě nezakážeme prodej ani zájemců 
z větší dálky.

V sobotu 14. dubna dopoledne ožije nevyužitý prostor v horní části náměstí vedle zdravé výživy čilým prodejním ruchem. Proběhne zde 
první Sousedský blešák a bude příležitostí pro všechny, kteří mají doma nevyužívané funkční věci a je jim líto je vyhodit. Co všechno se 
bude nabízet, kdo může nabízet a za jakých podmínek, jsme se zeptali Martina Mžíčka, iniciátora a hlavního pořadatele.

pokračování na straně 14 >>
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poděkování

Nachází se na Výhoně hromadný hrob německých vojáků?

Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Na základě tipů jednoho z místních 
pamětníků proběhl 20. března na kopci 
Výhon v katastru města historický průzkum. 
Ten měl potvrdit či vyvrátit tvrzení, že se má 
na určitém místě nacházet hromadný hrob 
německých vojáků. To se však nepotvrdi-
lo. Nicméně na daném místě byly nalezeny 
německé a sovětské nábojnice. Dle obrázku 
zleva se jedná o: nábojnici do německé auto-
matické karabiny vz. 44, ráže 7,92 mm, dvě 
německé nábojnice ráže 7,92 používané do 
pušek Mauser 98k a kulometů MG-34 a MG 
42, dvě sovětské nábojnice ráže 7,62 mm 
používané do pušek Mosin 91/30, kulometů 
Maxim vz. 1910/30 a Děgťarev vz. 1927/29 

a stabilizátor sovětského minometného gra-
nátu ráže 82 mm. Výzkum v dané oblasti 
vedli Vlastimil Schildberger z Moravského 

zemského muzea, historické oddělení a pan 
Ing. Libor Nachtigall z Německého lidového 
spolku péče o válečné hroby. 

Zeptali jsme se: Sousedský Blešák

První sousedský blešák

sobota 14. dubna 2018
9:00–12:00

Židlochovice
bývalá tržnice na náměstí Míru

Důležité je, aby se jednalo o nekomerční 
prodej, nákup nebo výměnu věcí (s výjim-
kou zakázaných položek – viz seznam níže). 
Prodávající na bleším trhu nemusí mít živ-
nostenský list a nemusí vydávat doklad 
o zaplacení. Prodejci neplatí žádný popla-
tek za prodejní místo.

Není prodej bez živnostenského listu a 
bez odvedení daní nezákonný? 

Zákon nám dovoluje jako soukromým 
osobám, nejen na bleším trhu, příležitost-
ně prodávat použité předměty bez nutnosti 
živnostenského listu, pokud celková částka 
za prodej není vyšší než 30 000Kč za rok.

Co lze prodávat a naopak jaké zboží je 
nepřípustné? Týká se prodej i potravin, 
např. výrobků z domácí kuchyně, jako 
jsou marmelády, zavařeniny či vlastní 
uzeniny a výdobytky ze zahrady?

Nabízet potraviny na Blešáku povoleno 
není, stejně jako nabízet oblečení (boty a 

módní doplňky jsou povoleny). Nechce-
me si z této akce udělat „sekáč“ nebo tře-
ba miminkovský bazar oblečení. Těch je 
v okolí spousta. Dále není povoleno nabízet 
zvířata, produkty z tabáku, jedy, léky nebo 
omamné látky, veškeré erotické a pornogra-
/ cké materiály, jakékoliv zbraně a munici 
(sečné, bodné nebo střelné atd. – ani zne-
hodnocené) ani pyrotechnické produkty. 

Jak zabráníte prodeji nežádoucích pro-
duktů?

Každý prodejce se musí předem regis-
trovat (do 10. dubna) na email mmzicek@
gmail.com, kde uvede své jméno a telefonní 
číslo. Následně mu bude zasláno potvrzení 
rezervace prodejního místa a budou mu 
zaslány podmínky a pravidla Blešáku, které 
se musí svým podpisem zavázat dodržovat. 
V případě prodeje zakázaných položek má 
pořadatel právo vyzvat prodávajícího ke 
stažení daných předmětů z nabídky, pří-
padně vyzvat prodávajícího k okamžitému 
opuštění blešího trhu. V případě řešení vět-
ších problémů jsme v kontaktu s městskou 

policií, ale věříme, že se bude jednat o přá-
telské sousedské setkání.

Budou se sousedské bleší trhy opako-
vat?

Uvidíme po zkušenosti a ohlasech z této 
první akce. Zvažujeme například provázá-
ní Blešáku s pravidelnými trhy na náměstí, 
případně zavedení pravidelných blešáků 
třeba vždy první sobotu v měsíci atd. Ale 
nechci předbíhat. Uvidíme, jak se nám 
vyvede 1. Sousedský blešák, na který vás 
všechny srdečně zvu.

>> pokračování ze strany 13

Nalezené německé a sovětské nábojnice / foto: L. Betášová

KVĚTNÁ NEDĚLE V MASARYKOVĚ KULTURNÍM DOMĚ

V neděli odpoledne 25. března se v Masarykově kulturním domě sešly děti, aby si ve výtvarných dílničkách zhotovily velikonoční 
dekorace. Kromě tvoření se potěšily pohádkou a volil se i nejsympatičtější beránek.

Nejočekávanější chvíle nastala ke konci programu, kdy děti s potěšením vystavené beránky a velikonoční zajíčky ochutnávaly. 
Nejsympatičtější beránek byl kuchařským dílem paní Mirky Kalužíkové.

Za beránky děkujeme:
Janě Havlíkové, Evě Bílkové, Vlastě Ustohalové, Mirce Kalužíkové, Vojtíškovi Mácovi, Lidce Šotnarové, spolku Otakárek.

Děkuji také mým kolegyním z Městského kulturního střediska.
Milena Moudrá
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Střecha farního kostela ve Vojkovicích projde opravou

Mgr. Iva Tycová
kronikářka obce Vojkovice

Kostel sv. Vavřince ve Vojkovicích byl s největší pravděpodob-
ností založen Řádem sv. Benedikta v Třebíči, jehož klášteru obec 
až do roku 1502 patřila. První zmínka o kostelu a faře pochází 
z roku 1350. Kostel je postaven v gotickém stylu, je rozdělen 
dvěma šestibokými sloupy na dvě nestejně velké lodi. Sloupy 
jsou umístěny mimo hlavní osy. Když kostel v době třicetileté 
války vyhořel, došlo k přemístění vchodu do kostela ze severní 
strany na stranu západní. Na východní straně pak přibylo pres-
byterium s římským kulatým obloukem a novým oltářem.

Ze severní strany ke kostelu přiléhá kostelní věž, která je dnes 
37 m vysoká, čtyřboká s osmibokou střechou. Původně na zdě-
nou část věže navazovalo ještě další dřevěné patro s ochozem, to 
však několikrát shořelo. Ještě po požáru obce v roce 1778 bylo 
toto patro obnoveno, a to i přes nesouhlas tehdejšího majite-
le Vojkovic – Karla z Dietrichštejna, který když obdržel žádost 
obce a plány na opravu věže, mimo jiné pronesl: „Představuje 
si návrh tento, jeví se tento záměr zcela zbytečným. (…) k čemu 
taková střecha v dnešních dobách slouží, pouze a jedině ke kry-
tí zdiva před deštěm.“ Slovům majitele panství dala nakonec za 
pravdu příroda, protože dřevěné patro věže bylo dokončeno 
v roce 1787, a už 7. září 1792, kdy do zlaté koule na věži koste-
la udeřil blesk, znovu shořelo. Poté už nebylo toto patro nikdy 
obnoveno.

Poslední velká rekonstrukce věže a fasády kostela proběhla 
v roce 1907. Aby kostel z čelního pohledu působil „gotičtěji“, 
byla na fasádu věže a kostela nad vstupem namalována dvě 
gotická okna. V tomto roce byla věž osazena i hodinami od 
brněnského hodináře Johanna Antela a vrchol věže dostal gotic-
ké zdobné prvky, které se ještě částečně zachovaly.

Ve věži kostela jsou umístěny i zvony. Jejich osud byl pohnutý, 
v historii několikrát padly za oběť válkám nebo požárům. Nej-
starší zvon, který se dnes na věži nachází, je sv. Gothard z první 
poloviny 19. století. I on skončil za 2. světové války jako válečný 
šrot, ale měl to štěstí, že do konce války nebyl roztaven a zůstal 
na hřbitově zvonů v německém Hamburku, odkud si jej Vojko-
vičtí přivezli zpět.

Na konci druhé světové války byla poškozena věž kostela 
ostřelováním, neboť v ní bylo umístěno německé kulometné 
hnízdo. Při poválečných opravách fasády byly zahlazeny všech-
ny stopy po „gotické“ úpravě.

Oprava střechy kostela: 
zahájení prací: duben 2018

ukončení prací: červen 2018

Na X nancování opravy střechy se podílí Jihomoravský kraj,
Ministerstvo kultury, obec Vojkovice, farnost Židlochovice.

Nemalou částkou přispívají i farníci.

Římskokatolická farnost Židlochovice
Číslo účtu: 2022773329/0800

Kostel sv. Vavřince / foto: I. Tycová

Německá obrana na jižní Moravě

Vlastimil Schildberger
Moravské zemské muzeum

Obrana Moravy byla svěřena 1. pancé-
řové armádě generála pancéřových jedno-
tek Walthera K. Nehringa. Velitel skupiny 
armád Střed („Mitte“) generál polní maršál 
Ferdinad Schörner vydal v noci z 15. na 
16. dubna rozkaz, v němž s okamžitou plat-
ností zrušil „pevnost Brno“ a město dostalo 
statut „opevněný prostor“. Pro 30kilometro-
vý úsek fronty před městem bylo k dispozi-
ci pouze 6 500 příslušníků Wehrmachtu a 
4 800 můžu z Volkssturmu. Jednalo se větši-

nou o výcvikové prapory nebo pluky sídlící 
přímo v Brně. Většina bojových jednotek 
se stáhla jižně od Brna a v prostoru Poho-
řelice – Židlochovice – Moutnice zaujala 
obranné postavení. Jednalo se o jednotky 
LXXII. armádního sboru složené z tanko-
vé divize Feldherrnhalle 1, bojové skupiny 
711. pěší divize, 8. tankové divize, 46. divize 
lidových granátníků, 8. myslivecké divize, 
bojové skupiny 271. divize lidových granát-
níků a 182. pěší divize. Jednotky zbraní SS 
byly zastoupeny 10. výcvikovým a náhrad-
ním plukem pancéřových granátníků SS, kte-
rý byl rozdělený na tři bojové pluky – bojové 
skupiny SS, které nesly jména svých velitelů a 

byly doplněny také příslušníky Hitlerjugend 
z Bratislavy a výcvikovou rotou maďarských 
SS. Dále zde bojovaly části 21. policejního 
pluku SS. Obránci kóty Výhon byli povět-
šinou příslušníci 21. policejního pluku SS 
a také 10. výcvikového a náhradního pluku 
pancéřových granátníků SS posílení přísluš-
níky Volkssturmu Hustopečí a Brna. Rudá 
armáda byla zastoupena příslušníky 18. gar-
dového střeleckého sboru, který město také 
osvobodil. Podle archivních pramenů se 
bojů účastnili vojáci 243. střelecké divize a 
52. střelecké divize.
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část třetí: Život se rozbíhá

V roce 1919 byly kolkované peníze nahra-
zeny novými bankovkami. Nová měna nes-
la název koruna československá. Stále však 
trval až katastrofální nedostatek potravin 

a jejich vysoké ceny. Obec věnovala vdovám 
po padlých po 200 Kč na zmírnění existenč-
ních problémů. Ze zdravotních důvodů se 
vzdal funkce starosty JUDr. Jan Dezort a na 
jeho místo byl zvolen Raimund Svoboda. Při 
sčítání lidu provedeném v roce 1921 vyká-
zaly Židlochovice tyto údaje: ve městě žilo 
2333 Čechů, 229 Němců, v 365 domech žilo 

702 rodin, které vyznávaly patero různých 
náboženství.

Dále se rozvíjelo české školství. Obecná 
škola se rozšířila na čtyřtřídní s 264 žáky. 
Rovněž třídy měšťanky byly plně obsazeny. 
Ve městě byla zřízena zimní rolnická škola 
a výzkumný včelařský ústav. Kulturní život 
města byl obohacen zřízením obecní knihov-
ny s 1100 svazky, ve městě působil Osvětový 
sbor, fungovalo sokolské kino, tělovýchova 
posílila o nově založený Orel. Oblast zdra-
votní a sociální posílil v roce 1921 založený 
spolek Čs. červeného kříže a nemocenská 
pojišťovna.

Zlepšuje se infrastruktura a vzhled města. 
Po rekonstrukci turbíny v mlýně je možno 
započnout s elektri/ kací města. Je opravena 
fasáda radnice a osvětleny její hodiny. V roce 
1923 bylo vydáno rozhodnutí o stavbě budo-
vy zimní rolnické školy a započato s její stav-
bou. Dále probíhá stavba regulace Svratky.

Životní úroveň se však zvyšuje velmi 
pomalu. „Přepych a vedle něho nedostatek 
jsou smutnými zjevy doby,“ posteskl si ve 
svém zápise tehdejší kronikář. Ale radost 
z nabyté svobody a víra v postupné zlepšo-
vání poměrů pomáhaly lidem překonávat 
tíhu současnosti.

Včelmistr Albert Domes nasloucháním kontroluje zimní stav včelstev v úlech / foto vlastivědný archiv

První jarní výlet turistů do Olešnice

Eva Válková
Klub turistů

První jarní výlet bývá v posledních letech 
ve znamení návštěvy některé z přírodních 
památek. Letos padla volba na údolí Nyklo-
vického potoka. Počasí nás sice trošku 
zaskočilo sněhovým popraškem, nehledě 
na to jsme z Olešnice vyrazili po červené, 
abychom se z vyhlídky Na Babě pokocha-
li výhledy na Olešnicko. Pak jsme pomalu 
sestupovali do Velké Tresné, známé pře-
devším těžbou gra/ tu. Odtud to již byl jen 
skok do údolí Nyklovického potoka. Naml-
saní posledními pěknými jarními dny jsme 
se těšili na bledulová pole, která se tam ještě 
v pátek rozkládala. Matka Příroda však vyp-
la demo verzi jara, a tak nás přivítal háj, kde 
ze sněhové pokrývky vykukovaly bledule 
statečně vzdorující sněhu i mrazu. Pokračo-
vali jsme podél potoka, který jsme s troškou 
adrenalinu překonali, a Lamberskou alejí 
u zámečku Lamberk zpět do Olešnice, kde 
jsme náš výlet zakončili. Přechod přes Nyklovický potok / foto: P. Válek



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Kácení akátů před zámkem (r. 1955). V pozadí chlévy a mlat státního statku / foto: Josef Menšík

Stejné místo v současnoti (září 2017) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Bear Grylls: Příběhy skutečné odvahy

V knize naleznete příběhy z nejvyšších hor světa, z Antarktidy 
i z pouště, příběhy, které se staly vojákům v období války i dobrodru-
hům při jejich touze objevovat. Jsou napsány čtivě, stručně a prostě 
z nich sálá „dobrodružství“.

Nové knihy

Naučná literatura
SMITH – Zeptejte se pilota, 
LIBROVÁ – Věrní a rozumní, 
BEYER – Autismus a hra, 
PETŘÍK – Krajina a lidé

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
NESVADBA – Pohádky 
o dveřích, NOVOTNÁ 
– Pohádky pro malé neposlu-
chy, NOVÁKOVÁ – O zvířecí 
chaloupce

Pohádkové příběhy
MRÁZKOVÁ – Chlapeček 
a Dálka, KROLUPPEROVÁ 
– Putování za nejmocnějším 
kouzlem, POSPÍŠILOVÁ – Jak 
se stal kozel zahradníkem

Humorné příběhy
SOLBERG – Superkrávy v 
ohrožení, JANOTTA – Klub 
Teoretiků a třeskutá srážka s 
realitou, STAMP – Čuníkův 
supertajný deník

Fantasy romány
OLIVER – Replika, RALPHS 
– Dcera ohně, SPOONER 
– Na lovu, LOWRY – Dárce, 
Hledání modré

Naučná literatura
PECHAROVÁ – Po stopách 
stoleté dámy, CHAJDA – Věda 
hrou, ŠKODA – Tajemství 
Pražského hradu, LAWREN-
CE – Atlas monster a nadpři-
rozených bytostí z celého světa

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Výstavy:
1.–27. 4. | PŘÍRODA V OBRAZECH KARLA VÁLKY
místo: Malá galerie RTIC

7. 4., 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ dítě+rodič
kategorie: mladší i starší
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Orlovna Židlochovice

7. 4., 15:00 | VALNÁ HROMADA SOKOLA
Zasedání valné hromady a přátelské posezení s občerstvením. 
Součástí bude i předvedení sletových skladeb.
pořádá: TJ Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

8. 4., 17:00 | OSMIČKOVÁ VÝROČÍ V NAŠICH DĚJINÁCH
Připravil Karel Vavřík.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

12. 4., 19:00 | 10 ROKŮ ARCHITEKTURY DAVIDA VÁVRY
A MOŽNÁ PŘIJDOU I ŠUMNÉ STOPY
Beseda se známým architektem Davidem Vávrou.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Masarykův kulturní dům

14. 4., 9:00 | UKÁZKA ŘEZU OVOCNÝCH DŘEVIN
pořádá: Český zahrádkářský svaz
místo: sraz účastníků u radnice, Masarykova 100

14. 4., 9:00–12:00 | SOUSEDSKÝ BLEŠÁK NA TRŽNICI
pořádá: Martin Mžíček a Městské kulturní středisko
místo: stará tržnice

14. 4., 10:00 | VÝSADBA STROMŮ NAD CIHELNOU 
pořádá: Otakárek, Běhy na Výhon, město Židlochovice
místo: sraz účastníků u radnice, Masarykova 100

17. 4.,12:30–17:30 | ZÁPIS DĚTÍ
místo: nový pavilon základní školy na Tyršově ulici

17. 4., 18:00 | PTÁCI KOLEM VOD JIŽNÍ MORAVY
Další setkání z cyklu S ptactvem v Židlochovicích. Přednáší 
MVDr. P. Forejtek.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: klubovna zahrádkářů

20. 4.,18:00 | ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN
Vinařství Baláž Dolní Dunajovice. Téma: nový ročník 2017. Ome-
zený počet míst, rezervace na tel.: 547 426 024, 734 352 343.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

21. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT
Zapojte se i vy do úklidu města. Pytle a rukavice zajištěny.
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: sraz na parkovišti u budovy městského úřadu

21. 4., 16:00 | SÁZENÍ LÍPY
Sázení lípy při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Vystoupí 
Dětský sbor Židlochovice.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: mokřad na Líchách

Kulturní a sportovní akce v dubnu 2018

22. 4., 9:30 | MŠE ZA MĚSTO
Průvod zástupců spolků s prapory. Hudebně doprovodí žáci 
Základní umělecké školy Židlochovice.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: kostel Povýšení sv. Kříže

25. 4., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ S ALEŠEM SVOBODOU
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

26. 4., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá: starosta města
místo: restaurace Za komínem

27. 4., 17:00 | TRADIČNÍ SEMINÁŘ O VÍNĚ
Téma: Autentická vína – budoucnost, nebo bludná cesta? Předná-
šejí prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ing. Karel Hanák.
pořádá: Městské kulturní středisko,
 Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého 240
vstupné: 100 Kč

27. 4., 17:00 | PŘIŠLY JEN NA CHVILKU – KRUH SDÍLENÍ
Kruh sdílení na téma ztráty miminka. Povede Blanka Dobešová. 
Přihlášky předem na email spolekvyhonek@gmail.com.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Výhonku
vstupné: 100 Kč

28. 4., 9:00–18:00 | HLAVNĚ SE DO TOHO NEZAPLÉST
Kurz pletení košíků a ošatek.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Výhonku

30. 4., 16:00 | PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pořádá: Fotbalový klub, VATA Židlochovice
místo: fotbalový stadion

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU:
3. 5., 17:30 | POCITY V SILUETÁCH – obrazy Jitky Špánkové
místo: Malá galerie RTIC

4.–5. 5., 8:00–16:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V AREÁLU 
POŽÁRNÍ STANICE ŽIDLOCHOVICE
Pro návštěvníky budou připraveny statické a dynamické ukázky.

12. 5., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru

inzerce
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VN machinery s.r.o. hledá nové členy týmu!
- Kontrolor kvality
- Obsluha horizontky WH10CNC
- Obsluha CNC frézovacího centra  a CNC soustruhu
- Svářeč 

Kdo jsme?
Úspěšná strojírenská rodinná X rma se specializací na zpracování nere-
zového materiálu se sídlem v Židlochovicích.

Co nabízíme?
- nadstandardní mzdu, jejíž výši můžete ovlivňovat svým výkonem
- stabilní a perspektivní práci
- vše co bude třeba Vás naučíme a budeme Vás nadále vzdělávat

Své životopisy zasílejte na e-mail: necasova@vn-stroje.cz nebo volejte 
777 856 027, 604 800 109. www.vn-stroje.cz



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Mladý pár koupí byt v Židlochovicích. Máme hotovost.
Tel.: 604 508 585
Lékař shání dům nebo pozemek v Židlochovicích, příp. 
v okolí. Tel.: 603 889 769
Koupíme domek se zahrádkou. Opravy nevadí.
Tel.: 731 850 598
Sháním byt 2+1 nebo 3+1 v Židlochovicích nebo v okolí.  
Dohoda jistá. Tel.: 732 222 468
Hledám pronájem chatky na léto v Židlochovicích a okolí. 
Tel.: 739 216 588
KOUPÍM Škoda Erko – Rapid, Simson, Jawa – ČZ, Babeta, 
Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné. Tel.: 736 741 967

<
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HLEDÁM PORADKYNI V PÉČI O PLEŤ / VIZÁŽISTKU
Předchozí zkušenosti ani vzdělání v oboru nejsou podmínkou, vše vás 
ráda naučím a zaškolím.

O čem práce je?
- učím ženy, jak správně pečovat o pleť, aby byla zdravá a krásná
- učím ženy, jak se nalíčit na každou příležitost

Pro koho je práce vhodná?
- pro ženy, které baví kosmetika a práce s lidmi
- pro ženy, které potřebují X nanční jistotu a nezávislost
- pro ženy, které chtějí uznání a ocenění za svoji práci
- pro studentky jako přivýdělek ke studiu
- pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí mít čas na dítě, ale 

zároveň se odreagovat a vydělat peníze

Kontakt: tel. 606 802 038, jirina.janakova@seznam.cz
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Děti z farnosti zdobí cestu ke kostelu / M. Moudrá

Květná neděle: Velikonoční hraní s beránkem / foto: L. Betášová

Květná neděle: Loutky z dílny H. Kratochvílové z Blučiny / foto: L. Betášová

Květná neděle: Tvořivé dílny / foto: M. Moudrá

Květná neděle: Přehlídka beránků židlochovických kuchařek / foto: L. Betášová

Šedivé úterý: Velikonoční čtení v knihovně / foto: B. Pavková

Květná neděla: V košíku se skrývají králičí mláďata / foto: M. Mžíček

Květná neděle: Děti obdivují holuby – mistry v letu / foto: L. Betášová


