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Do kterých židlochovických spolků míří 
letošní dotace města?

Město již řadu let poskytuje dotace větši-
ně spolků v Židlochovicích. Objem a účel 
finančních prostředků se v průběhu času 
různě proměňovaly, nicméně v současné 
době město rozděluje asi jeden a půl milio-
nu korun. Jeden milion z toho jde na provoz 
spolků a půl milionu organizacím na provoz 
jimi vlastněných nemovitostí. Existuje i tak-
zvaná „nepřímá podpora“, kdy například fot-
balistům hradíme energie a vodu potřebnou 
na údržbu stadionu. Tedy dotace města míří 
do všech organizací, které si požádaly, a do 

Jan Vitula: Podpořili jsme židlochovické spolky

letošního roku platila podmínka, že žadatelé 
musí pracovat s mládeží.

Znamená to, že ta podmínka zmizela? 
Proč?

Protože pro některé organizace, které jsou 
zaměřeny například na práci se seniory, je 
taková podmínka zcela logicky nesplni-
telná. A vzhledem k tomu, že i tyto spolky 
jsou u nás poměrně aktivní, rozhodli jsme 
se letos toto pravidlo nepoužít. Přirozeně 
to vedlo k mírnému nárůstu počtu žádostí, 
ale naštěstí jsme měli v letošním roce v této 
oblasti mírnou rezervu, která nám umožni-
la ony žádosti pokrýt. Není to samozřejmě 
jediná podpora, neboť komunitní centrum 
u radnice, které se začne budovat letos v létě, 
bude zahrnovat prostory jak pro seniory, tak 
i pro matky s dětmi.

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Aktivních spolků je ve městě celá řada. 
Není s jejich agendou příliš velká adminis-
trativa?

Naopak. Jsem hrdý na to, že se nám poda-
řilo udržet vyúčtování, které město požaduje 
po jednotlivých spolcích, na velmi jedno-
duché úrovni. V Židlochovicích se můžeme 
prakticky každý den přesvědčit, jak naše 
spolky fungují, proto jsem přesvědčen, že 
administrativa může být minimální. Členo-
vé, kteří tyto prospěšné aktivity vykonávají 
ve svém volném čase, tak nemusí ztrácet svůj 
drahocenný čas. Vezměte si například Školní 
atletický klub, který dosahuje velmi dobrých 
výsledků. Kromě mnoha nezbytných hodin 
atletického tréninku pečuje také o víc než 
jen o prostý sportovní výkon.

Sázení ovocných stromů se spolkem Otakárek na Výhoně
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Vede děti k cílevědomosti, pravidelné sna-
ze a pracovitosti, což rovněž vyžaduje svůj 
čas a prostor.

Když uvážíme velikost našeho města, 
máme spolků hodně, málo nebo tak ako-
rát?

Na to, že Židlochovice jsou malé městeč-
ko, je zde spolků poměrně dost. Počínaje 
velkými organizacemi, jako je Sokol, až po 
malé spolky, jako je například Robátko. Jsem 
tomu ovšem přirozeně velmi rád. Ukazuje to 
na ochotu lidí angažovat se a ve svém vol-
ném čase dělat věci ve prospěch ostatních. 
To, že můžeme z pokladny města na tyto věci 

přispět, je jen malou splátkou za všechen ten 
čas, který lidé svému městu věnují.

Zmínil jste výstavbu komunitního cen-
tra, bude město budovat i nějakou další 
volnočasovou infrastrukturu?

Ve městě již vlastně existuje více takových-
to zařízení. O některých se ví hodně, to je již 
zmíněná sokolovna či orlovna. O jiných se 
ví méně, například je pro veřejnost k dispo-
zici školní hřiště na Tyršově, podporujeme 

dlouhodobě provoz a výstavbu cyklostezek a 
nesmíme zapomenout ani na fotbalový stadi-
on s přilehlou dráhou pro modeláře. Stadion 
chceme dále rozvíjet i pro širší využití, a také 
proto nyní hledáme odborného projektanta 
na sportovní infrastruktury. I zde se opíráme 
o aktivitu občanů, prvotní návrh totiž vzešel 
od našeho fotbalového klubu. 

Snad je patrné, že občanský život města je 
pro radu města prioritou a jsme vždy připra-
veni jej v maximální výši podporovat.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané, milí rodiče,
místo šálku čaje si vás tentokrát dovoluji pozvat k povídání u hlavního dětského hřiště na 
sídlišti (u školky), kam za vámi přijdu ve čtvrtek 24. května v 17 hodin.

Ing. Jan Vitula, starosta

Radnice bude opět ohlašovat čas vyzváněním

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Zvukové prostředí náměstí v minulosti spíše než moto-
ry projíždějících aut tvořilo pravidelné odbíjení radničních 
hodin. Zvuk obstarával cimbál umístěný i s kladívky na střeše 
přímo nad ciferníkem. Ciferník postupem let zkorodoval a 
v současné době je mimo provoz, neboť by mohl způsobit pád 
kladívek přímo na ulici. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
cimbál rekonstruovat a poté zprovoznit vyzvánění samotné. 
Odbíjení bude řízeno prostřednictvím naprogramovaného 
elektronického zařízení, které již nyní připravuje pan Alois 
Kvasnička, jenž se o chod hodin na radnici stará již od roku 
1977. Radniční hodiny budou ohlašovat čas pouze v omezené 
době od osmi do dvaceti hodin, a to z důvodu dodržení klidu 
v nočních a ranních hodinách. Pokud práce proběhnou dle 
plánu, měli byste zaslechnout vyzvánění z radnice již během 
měsíce června. Cimbál váží téměř 50 kg. S demontáží pomáhali hasiči s technikou./ foto: M. Moudrá

Mě100židlí: Židle pro Židle
 Vávrova židle pro Židle / foto: M

. M
oudrá

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Prvních sedm originálně zpracovaných 
židlí z dílny studentů architektury Fakulty 
stavební v Brně mohou obyvatelé města i jeho 
návštěvníci vidět už od dubna v knihovně, 
také ve vstupu do budovy městského úřadu, 
duhová židle s čokoládovými penízky zdobí 
cukrárnu a tři židličky uvidí návštěvník  
staré radnice, kde u obřadní síně stojí židle 
znázorňující ženicha a nevěstu. Další orig-
inální kousek se nyní nachází v Malé galerii 
RTIC.
Ulice Židlí jsou však zatím bez židlí 

Proto vás rádi uvítáme na květnovém 
workshopu „Židle pro Židle“, kde každý může 
přispět svým originálním zpracováním židle. 
Výtvory budou následně umísťovány do pro-

stor města. Veřejný workshop 24. května od 
17:00 v zahradě Robertovy vily.

Zároveň chceme poprosit ty, kteří mají 
doma přebytečné židličky, aby je darovali 
městu. Židle můžete vozit na sběrný dvůr 
v Židlochovicích nebo se nám ozvěte a my 
židle odvezeme.

Kontakt pro sběr židlí:
Informační centrum

tel.:  547 426 024

Přihlášení na workshop:
tel.: 734 874 622

milena.moudra@zidlochovice.cz
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 13. dubna 2018
výběr z usnesení
RM schvaluje:

návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Herní prvek Maják – koupaliště Židlo-
chovice“.



JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

navrhované znění Sazebníku úhrad, jako 
nedílné součásti Směrnice o poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
s platností a účinností od 13. 4. 2018.
provedení organizační změny Městského 
úřadu Židlochovice zřízením Oddělení 
vymáhání pohledávek, podřízené vedoucí 
Finančního odboru, a vyhlášením výbě-
rového řízení na pozici vedoucího tohoto 
oddělení. 





smlouvu o spolupráci s Jihomoravským 
krajem v rámci realizace akce 100 lip – 100 
oslav.

RM rozhodla:
vyhlásit záměr pronájmu nebytového pro-
storu na ulici Komenského 38 v Židlocho-
vicích o ploše 19,92 m2 od 1. 6. 2018.





Poděkování provozovateli školní jídelny

Ing. Jan Vitula 
starosta města

Po mnoha letech spolupráce ukončí v červ-
nu svoje působení provozovatel školní jídelny 
pan Milan Schönwälder. Za řadu let fungo-
vání školní jídelny jsme spolu prožili různé 
etapy. Někdy radostné, někdy méně. Z mého 
pohledu však mohu říci, že pan Schönwälder 
vždy velmi ochotně vycházel vstříc zájmům 
města. Na tomto místě je dobré zmínit, že 

provozování školní jídelny je velmi nevděč-
ná a náročná práce. Zaprvé jsou velmi nízké 
limity nákladů na jedno jídlo, které stanovu-
je stát ve snaze udržet sociální přístupnost 
tohoto systému (lidově řečeno, musíte uva-
řit jídlo za pár korun). Zadruhé je potřeba 
dodržet stanovené složení těchto jídel, které 
je často v příkrém rozporu s velmi rozdílný-
mi chutěmi malých strávníků. Ty odpoví-
dají domácím návykům, které se jen těžko 
mění. I na tomto místě se však provozovatel 
snažil naplnit často protichůdné požadavky 

malých i velkých strávníků a jejich rodičů. 
Za to všechno patří panu Schönwälderovi 
velké poděkování.

Od nového školního roku 2018/2019 do-
jde k plynulému přechodu provozovatele na 
základní školu. Je to z důvodu podmínek 
dotace, o kterou máme požádáno, kdy jídel-
nu nemůže provozovat podnikatelský sub-
jekt. V tento okamžik počítáme se zaháje-
ním komplexní rekonstrukce školní jídelny 
v roce 2019, vše je však podmíněno poskyt-
nutím výše zmíněné dotace.

rubriku připravuje
redakce

Jsou podle vás Židlochovice bezpečným 
místem pro život?

Antonín Houdek
Pokud bych se měl pohybovat na škále škol-
ní klasifikace, pak bych bezpečnost našeho 
města označil známkou „chvalitebná“. Když 
se zamyslím třeba nad velmi diskutovanou 
křižovatkou či jinými komunikacemi v Židlo-
chovicích, nemohu si vzpomenout na nějaký 
velký incident, ať už jde o materiální škody 
velkého rozsahu či úmrtí. Samozřejmě jsou tu 
různé třenice mezi lidmi, tím mám na mysli 
šarvátky, spory mezi pejskaři a jejich odpůr-
ci, či jiné problémy, vesměs umocněné alko-
holem. Vše závisí na lidském faktoru. Ano, 
Židlochovice jsou skvělé místo k bezpečnému 
životu, ale pro výše uvedené menší problémy 
jsem nedal „výbornou“, ale „chvalitebnou“. 

Ing. Petr Svoboda
Kolem sebe vidíme spoustu věcí, vnímáme 

je, nebo naopak třeba vidět nechceme, nebo 
nás nezajímají, jsou pro nás naprosto všední. 
Mám na mysli to, že bychom v Židlochovicích 
mohli nadávat na dopravu, problematiku 
„bezdomovectví“, zlobit se, kam v dnešních 

Hovory Z: Zastupitelstvo
dnech jít na procházku s dětmi, stěžovat si 
na kriminalitu a bezpečnost, nebo se zabývat 
globálními tématy , jako je migrační krize a 
s ní spojenými problémy. Všechny tyto oblas-
ti, problémy jsou pojmenovány a současné 
vedení města je vnímá a zabývá se jimi. Česká 
republika je bezpečnou zemí s dobře nasta-
venými standardy a bezpečnostními prvky. 
V podmínkách Židlochovic si můžeme svoji 
bezpečnost tvořit sami, stačí si jen všímat a 
nebýt lhostejný. Ať si tedy myslíme nebo vidí-
me cokoliv, tak Židlochovice jsou rozhodně 
bezpečným místem pro život a žiji tu rád.

Kde vidíte v rámci zavádění opatření 
na ochranu osobních údajů hranici mezi 
ochranou a bezpečností lidí a omezováním 
soukromí a osobní svobody?

Antonín Houdek
Druhá otázka je možná celkem zbytečná, 

neboť se na ni prakticky nedá jednoznač-
ně odpovědět. Samozřejmě, kamery štvou 
většinu lidí, je to velký zásah do soukromí 
(doporučoval bych každému přečíst si knihu 
George Orwella 1984), na druhou stranu, 
pokud dojde k jakémukoliv incidentu, jsou 
jako pomocník záchranným složkám k neza-
placení. Jinak je zde na můj vkus šoféra pří-
liš mnoho označených přechodů pro chodce. 

Mně osobně vadí chodci, kteří řečeno fotbalo-
vou terminologií „nečtou hru“. Nejsem rodák 
z tohoto města, ale od první třídy ZŠ sem 
patřím a těší mě, že mnoho občanů mě za 
rodáka považuje. Za rodáka v našem chva-
litebném městě.

Ing. Petr Svoboda
Žijeme v 21. století, které je plné technologií, 

informací, dat a vše v této oblasti roste expo-
nenciální řadou. Mobilní telefon dnes bereme 
jako absolutní samozřejmost, vzpomeňme, co 
bylo před dvaceti lety. Prostě je a bude to sou-
část našeho života. Kde je ta hranice z hledis-
ka bezpečnosti a ochrany soukromí, je hodně 
těžká otázka. Nejsem odborník v této oblasti, 
ale je mi jasné, že je to otázka, na jejíž odpo-
vědi se společnost velice těžko shodne. Jako 
u předešlé otázky vidím která data budu sdí-
let, poskytovat jiným osobám, jakou aplikaci 
v telefonu používám apod. Oblast dopravy, 
bezpečnosti na ulicích je trošku jiná otázka, 
osobně s tímto problém nemám. Snažím se 
jezdit podle předpisů (ony taky nejsou pro nic 
za nic), na ulicích netropím výtržnosti apod.. 
Co je pro mě ta nepřekročitelná hranice, to 
je mé soukromí v mém domě. Děkuji vám za 
vaše otázky.
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Porovnání vzhledu objektu před a po renovaci / foto: archiv poradny Centrum pasivního domu 

Zlepšete své bydlení, ušetřete za topení

Ing. Jan Vitula
starosta města

Bydlení ve starém domě zná téměř každý 
– zima od podlahy, průvan od netěsných 
oken, okenní tabule a stěny tak studené, 
že se na nich v zimě sráží vlhkost, vysoké 
náklady na vytápění.

Představa útulného a moderního bydlení 
bývá často přesně opačná. Jedinou oprav-
dovou možností, jak si zpříjemnit bydlení 
a současně ušetřit nemalou částku za pravi-
delné platby dodavatelům energie, je rekon-
strukce domu. 

Jenže kde na nákladnou renovaci vzít 
peníze, jak postupovat, s kým se poradit? Lze 
na rekonstrukci získat nějakou dotaci?

Město Židlochovice vám ve spolupráci 
s nezávislou poradnou Centrum pasivní-
ho domu nabízí poradenství při přípravě 
rekonstrukce nebo novostavby a při zís-
kání dotace. Ve středu 30. 5. 2018 proběh-
ne v 18:00 hod v restauraci Za komínem 
úvodní beseda s občany, kde budou před-
staveny jednotlivé možnosti spolupráce. 

Poradna je připravena zdarma pomoci 
telefonicky, emailem nebo osobně ve své 
brněnské pobočce, plánujeme i konzul-

tační hodiny v budově městského úřadu. 
Další variantou je i osobní prohlídka domu 
s doporučením konkrétních opatření (zatep-
lení, výměna oken, technologie, hospodaře-
ní s vodou apod.).

Zde je příklad komplexní rekonstrukce 
prvorepublikové zděné vily z Jihočeského 
kraje, kterou se díky spolupráci s Centrem 
pasivního domu podařilo zrekonstruovat 
tak, že se pětinásobně snížily roční náklady 
na vytápění.

Před rekonstrukcí bylo aktivně využívá-
no pouze přízemí vily s dvěma místnostmi. 
Majitelé prostor vytápěli kotlem na tuhá 
paliva. Podkroví bylo vybaveno elektrickým 
přímotopem, a protože střecha nebyla téměř 
vůbec zateplená, nedalo se podkroví poho-
dlně používat. Zároveň bylo jeho vytápění, 
kdy se teplo ztrácelo, velmi neekonomické. 
Tento stav neodpovídal představě majitelů 
o vlastním bydlení, a proto se rozhodli pro 
komplexní rekonstrukci.

Měli v úmyslu dům zateplit, zprovoznit 
podkroví a rozšířit přízemí přístavbou smě-
rem do zahrady pro umístění kuchyně. Díky 
spolupráci s Centrem pasivního domu dosta-
li majitelé několik variant možného řeše-
ní, především s ohledem na využití dotace 
z programu Nová zelená úsporám. Majitelé 

díky konzultací s odborníkem získali dotaci 
jenom při nepatrném zvýšení plánovaných 
nákladů na rekonstrukci.

V rámci rekonstrukce proběhly následu-
jící úpravy:

Úprava dispozičního řešení objektu
Přístavba kuchyně do zahrady v nízkoe-
nergetickém standardu a půdní vestavba
Zateplení střechy 
Zateplení obvodových stěn objektu 
Zateplení podlahy na zemině i nad sute-
rénem 
Výměna stávajících oken spolu s malou 
úpravou velikosti a členitosti oken
Řešení detailů, aby nedocházelo ke kon-
denzaci kvůli studeným místům v kon-
strukci
Instalace centrální jednotky řízeného vět-
rání se zpětným získáváním tepla
Výměna stávajícího kotle na pevná paliva 
za kondenzační kotel na zemní plyn
Díky rekonstrukci se zvětšila užitná 

plocha domu o více než třetinu – z 144 m2 
(včetně obtížně využitelného nezateplené-
ho podkroví) na 196 m2 plně využitelné 
plochy. Současně se pětinásobně snížily 
roční náklady na vytápění z 50.000 Kč při 
vytápění pouze přízemí na 11.000 Kč.

Roční potřeba tepla na vytápění klesla 
o 90 % na 31 kWh/m2 za rok, což je hod-
nota výrazně nižší než u většiny současných 
novostaveb.

Investiční náklady byly přibližně 1 050 000 
Kč, přiznaná dotace činí 508 000 Kč, což je 
bezmála 50 % z vynaložených nákladů.

Zvolená varianta byla optimálním řeše-
ním požadavků majitelů: výrazné zvětšení 
užitné plochy při současném snížení nákla-
dů na vytápění a výrazné zlepšení komfortu 
bydlení. Hlavním přínosem pro stavebníka 
je ovšem dům, který odpovídá současným 
standardům na moderní bydlení s kvalitním 
vnitřním prostředím. Instalace řízeného vět-
rání zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu, 
díky kterému se nám lépe spí, přemýšlí a 
v domácnosti je menší prašnost.

POZVÁNKA NA BESEDU
A PORADENSTVÍ

Zveme vás na besedu s poradcem a inves-
torem, který rekonstruoval svůj dům a čerpal 
na ni dotaci. Jaké jsou zkušenosti z rekon-
strukce a z bydlení v novém? Co se povedlo, 
co se nepovedlo, na co si dát pozor?

Ve středu 30. 5. 2018 v 18:00 hod v restau-
raci Za komínem: www.zakominem.cz. 



















Centrum pasivního domu
Údolní 33, 602 00 Brno

773 071 444, poradna@pasivnidomy.cz



Společnost Podané ruce
tisková zpráva, 11. 4. 2018

Netolismus: Počet hodin, které děti tráví ve virtuálním světě, je alarmující

Dotazníkové šetření probíhalo na Brněn-
sku v srpnu a září 2017. Průzkumu se zúčast-
nilo 200 respondentů, 100 dětí a 100 rodičů. 
Sledovány byly děti mezi 6 a 17 lety rozdě-
lené do čtyř věkových skupin. Otázky mířily 
na obecné povědomí o netolismu a rizicích 
jeho vzniku a také na zmapování konkrét-
ních činností a množství času stráveného ve 
virtuálním světě.

DĚTI TRÁVÍ U POČÍTAČE AŽ ŠEST-
KRÁT VÍCE VOLNÉHO ČASU NEŽ 
JEJICH RODIČE

„Při komunikaci s dětmi, která předcházela 
výzkumu, jsme nabyli dojmu, že jejich rodiče 
si často rizika vzniku závislosti na virtuálních 
drogách dostatečně neuvědomují a většinou 
nemají přehled o tom, jak jejich děti tráví 
čas na počítači, tabletu či chytrém telefonu. 
Výzkum však ukázal, že v tomto ohledu není 
situace tak vážná,“ uvádí Jan Veselý, vedoucí 
Centra prevence v Brně, zároveň však dodá-
vá: „Alarmující je spíše počet hodin, který děti 
ve virtuálním světě každý den tráví, už tři a 
více hodin denně totiž významně zvyšují rizi-
ko vzniku závislosti.“

RODIČE SI MYSLÍ, ŽE SE DĚTI
NA POČÍTAČI VÍCE UČÍ

Děti nejčastěji rozdělují svůj čas trávený 
na počítači či chytrém telefonu přibližně 
rovnoměrně mezi hraní online her, sociální 
sítě a poslouchání hudby či sledování videí. 
Vyhledávání studijních informací či zajíma-
vostí označilo jako hlavní činnost jen 13 % 
dětí, ovšem rodiče se domnívají, že se těmto 
edukativním aktivitám děti věnují výrazně 
více (22 %).

Rodiče mají dobré povědomí o tom, zda 

jejich dítě má vytvořen profil na některé ze 
sociálních sítí. Dominuje Facebook následo-
vaný Instagramem. Velmi oblíbený je také 
Snapchat a Youtube. Zde však již rodiče mají 
výrazně nižší přehled o aktivitách svých dětí 
a existenci některých sociálních sítí rodiče 
vůbec nezaznamenali. Vlastní účty na sociál-
ních sítích si až 63 % dětí zakládá samo nebo 
za pomoci kamarádů, sourozenců, bez účasti 
rodičů.

ŠKOLY O PROBLÉMU VIRTUÁLNÍCH 
DROG VĚDÍ

Brněnské Centrum prevence Společnosti 
Podané ruce spolupracuje se školami v Jiho-
moravském kraji, pro které připravuje inter-
aktivní programy primární, selektivní nebo 
indikované prevence. „V minulém roce jsme 
ze strany škol zaznamenali výrazný nárůst 
zájmu o tematiku netolismu. Poptávány jsou 
jak preventivní programy pro žáky, tak besedy 
a přednášky pro rodiče,“ uvádí Jan Veselý.

V souvislosti s výzkumem připravilo Cent-
rum prevence v Brně krátké video „Jak před-

cházet online závislostem“ určené především 
rodičům, k dispozici jej dostanou také všech-
ny spolupracující školy.

CENTRUM PREVENCE V BRNĚ,
SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O. P. S.

Centrum prevence v Brně působí od roku 
1994. Zaměřuje se na realizaci všeobecné, 
selektivní a indikované primární prevence. 
Působí v celém Jihomoravském kraji a spo-
lupracuje s více než 120 školami a školskými 
zařízeními. Ročně svými programy osloví 
16,5 tis. žáků. Centrum také pořádá vzdělá-
vací aktivity pro pedagogy a rodiče a posky-
tuje poradenské služby.

Netolismus je chorobná závislost na tzv. virtuálních drogách. Silně ohrožuje především děti a mládež. Odborníci z brněnského Centra 
prevence Společnosti Podané ruce uskutečnili výzkum, který přináší unikátní pohled na netolismus očima rodičů i dětí.

KONTAKT
PhDr. Michaela Fialová

a Bc. et Bc. Adéla Klingelová 
lektorky primární prevence

M: +420 776 806 313 
E: prevence@podaneruce.cz
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Novinky v Informačním centru

Protože se sezona u nás v Infocentru prá-
vě rozbíhá, otevřeno je od května do října, 
od pondělí do neděle, zveme vás k návštěvě 
také o víkendu. Můžete u nás zakoupit turis-
tické vizitky, známky, magnety s rozhlednou 
Akátová věž Výhon, tematickou literaturu 
anebo si zdarma odnést kalendáře akcí jak 
na vinařských stezkách jižní Moravy, tak na 
cyklotrase Brno–Vídeň nebo třeba v nedale-

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

kých Hustopečích. Naše certifikovaná vino-
téka nabízí rovněž vína z produkce místních 
vinařů a z Rakouska.

Kromě těchto sběratelských talismanů a 
vína si u nás návštěvníci mohou zakoupit  
dárky ryze „židlochovické“. 

Novinkou letošního jara je láhev s origi-
nálním meruňkovým vínem, oceněným stří-
brnou medailí až v San Franciscu, které vás 
ohromí typickou meruňkovou vůní i chutí, 
a neméně zajímavý meruňkový nektar. Dále 
jsou v tisku nové pohlednice města Židlo-
chovice ve dvou verzích, dárkové balení pra-

linek, zabalených v krabičce s židlochovickou 
radnicí, a květy i plody meruněk ze zdejšího 
Výhonu. Těm, kteří hledají dárek vskutku 
originální, nabízíme láhev na meruňkovici 
a štamprli s logem Židlochovická meruňka 
z našeho letního festivalu Meruňkobraní.

TAK, UŽ MÁTE VYBRÁNO? 
Rádi vás obsloužíme v Regionálním turis-

tickém informačmačním centru, Masaryko-
va 100, Židlochovice v naší sezonní otevírací 
době denně od 9 do 17 hodin s hodinovou 
přestávkou od 12 do 13 hodin.



Ilustrativní foto: M. Moudrá

Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

Od února 2018 postupně přechází naše 
škola na elektronické vedení školní doku-
mentace. Není to jenom elektronická 
žákovská knížka či třídní kniha. Jedná se 
o ucelený školní systém EduPage, do které-
ho převádíme celou školní matriku, elek-
tronickou evidenci žáků i zaměstnanců.

Jednou z klíčových vlastností EduPage 
je mobilní aplikace, která umožní rodičům 
okamžitý přístup k těmto informacím:

Známky – učitelé mohou zadávat znám-
ky kdykoliv a kdekoliv, rodiče jsou o nich 
hned informováni. Počítají se také oka-
mžitě vážené průměry (váha známky pod-
le ŠVP) a rodič vidí, co jeho dítěti právě 
z konkrétního předmětu vychází. 
Elektronická třídní kniha – je zde umož-
něn náhled do třídní knihy, takže rodič je 
informován o probíraném učivu či dal-
ších skutečnostech (o domácích úkolech, 
o písemných pracích, o výchovných opat-
řeních apod.) 
Docházka – všichni žáci byli vybaveni čipy, 
kterými se ohlásí při vstupu či při odcho-
du ze školy. Systém automaticky spočítá 
všechny údaje, docházku doplní do třídní 
knihy a informuje rodiče o absenci nebo 
pozdních příchodech do školy.
Platby – zadávání plateb, posílání připo-
mínek rodičům, import plateb z banky a 
automatické spárování s platbami žáků 
– to vše ušetří spoustu práce a času s vybí-
ráním peněz ve škole.
Rozvrh a suplování – rozvrh hodin se 











EduPage – další krok pro moderní školu
automaticky páruje s třídní knihou a 
kalendářem školních akcí, je propojený 
se suplováním za chybějící učitele. Žáci 
i rodiče budou o zástupech předem infor-
mováni.
Komunikace s rodiči – omlouvání žáků 
– v tomto přechodném období mají žáci 
ještě papírové žákovské knížky, ale od září 
budou mít pouze omluvné listy. Rodič 
předem omluví žáka prostřednictvím 
EduPage a následně omluvu stvrdí svým 
podpisem na omluvném listu.
EduPage představuje integrované řešení 

pro školní prostředí se širokým využitím. 
V budoucnu bude možné připojit modul pro 
školní jídelnu, což umožní platby za obědy 
nebo vybírat či objednávat jídla.

Ve druhém pololetí tohoto školního roku 



se všichni s elektronickou evidencí učíme 
pracovat. Bereme toto období jako testovací 
a snažíme se přiblížit systém našim předsta-
vám. Veškerou dokumentaci vedeme nyní 
současně i v papírové podobě, a proto je 
toto období pro učitele mimořádně náročné. 
Prosím tedy o shovívavost a o zpětnou vaz-
bu, pokud budete mít pochybnosti o správ-
ném fungování systému.

V současné chvíli pracujeme na vyladění 
systému pro školní družinu. Její specifický 
provoz, odchody žáků v různou dobu, spo-
jování oddělení apod. nefungují nyní zcela 
dle našich představ. 

Jsem přesvědčena, že po nastavení pod-
mínek a po získání zkušeností s tímto systé-
mem budou spokojeni jak učitelé, tak i rodi-
če se žáky.

Maminka Dana
Nela Slaná, 4. A
Má maminka se jmenuje Dana. Je super a nikdy bych ji nevymě-
nila. Je hodná a pracovitá. Ne moc ráda vaří a také ne moc ráda 
uklízí. Většinou dost odpočívá. Je často naštvaná, ale já to přežiju. 
Naštvaná je hlavně z práce. Na mamce nemám ráda, že telefonu-
je půl hodiny. Je velice šikovná a nejlepší. Má ráda, když se učím 
sama, a je na mě velice pyšná. Maminka je strašně milá a je to nej-
lepší maminka na světě.

Moje prababička
Nela Kolářová, 4. A
Františka je moje hodná a chytrá prababička. Ráda peče cukrová 
a stará se o plody na zahradě. Má tam maliny, rajčata, jahody, 
ostružiny, borůvky, rakytník, melouny, hroznové víno, třešně, švest-
ky i papriky. Když byla mladá, tak chovala dobytek a drůbež. Napří-
klad prasata, slepice, husy, morky, králíky a měla i srnečku. Teď má 
83 let a zvířata už nemá. Vaří, občas odpočívá, ale je moc milá a 
mám ji ráda. Má modré oči a hnědé vlasy. I když má 83 let, tak ji nic 
nebolí. Její jméno je Františka Bílková.

Moje rodina: Práce žáků základní školy

Bratr Matěj
Jan Hanzlík, 4. A
Matěj je můj bratr. Ještě nevím, jestli to je kluk nebo holka. A proč? 
To je jasné. Mlátí jako chlap, ale chová se jako primadona. Hodně 
si vymýšlí. Včera mě škrtil a pak řekl, že jsem simulant jako to zvíře, 
které chrochtá. Ale na druhou stranu je hodný. Platí mi autobusy, 
ale je to kvůli tomu, že se bojí, že na něho něco řeknu. Myslím, že je 
to jedno, protože když na něho chci něco říct, tak mě zmlátí. Možná 
chodí na pokémony. … Dělám si srandu, to vím jistě, že chodí. Ale 
jinak je docela fajn. Vlastně je to nejlepší brácha na světě.

Moje sestra Míša
Tereza Kolářová, 4. A
Míša je moje vtipná a vysoká sestra. Ráda s ní bruslím, lyžuji a špl-
hám na stromy. Když mi něco nejde, jde mi pomoct. Také s ní ráda 
chodím do kina. Vždycky dostane dobrý nápad, co můžeme spolu 
dělat, a vždycky se při tom pobavíme. Míša je moje suprová sestra, 
protože je s ní velká sranda.
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Nad budovou gymnázia kroužil vrtulník, z oken zněla i střelba

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Ve středu 18. dubna se v budově místní-
ho gymnázia uskutečnilo taktické cviče-
ní IZS JMK nazvané „AMOK 2018“. Žáci 
a rodiče byli o akci předem informováni. 
Žáci se mohli zúčastnit náhradní výuky 
v prostorách sokolovny. Nejdříve však pro 
ně proběhla kvalitní prezentace Policie ČR 
v kulturním sále sokolovny o chování v kri-
zových situacích při napadení ve škole nebo 
jinde na veřejnosti. Poté žáci mohli sledo-
vat ve venkovních prostorách zásahy jed-
notlivých složek. Objekt budovy imitovaně 
napadl aktivní střelec. Figuranti byli z řad 
policie. Zasahovali prvosledové jednotky 
PČR, zásahová jednotka, záchranáři, hasiči 
atd. Účastníci zásahu to měli velmi těžké, 
protože neznali předem scénář akce ani pro-
story školy.

Myslím, že taková cvičení jsou v dnešní 
době nutná. Cvičení bylo domluveno již loni 
v srpnu a od té doby se ve světě stala řada 

tragických událostí, a to i ve školách. Proto 
se ještě zvýšil jeho smysl. Omlouvám se za 
školu a IZS všem občanům Židlochovic a 
okolí, kteří byli částečně omezeni v dopravě 
apod.

Na závěr bych chtěl poděkovat Policii ČR 
a dalším složkám IZS za jejich zodpovědnou 
a dost často nebezpečnou práci. Všichni si 
přejeme, aby takové situace u nás nemuseli 
řešit, ať už se jedná o školy nebo jiná místa.

Cvičení v budově gymnázia za účasti všech záchranných složek / foto: T. Dratva 

Pozornost obyvatel města, stejně jako právě projíždějící návštěvníky, upoutal v polovině dubna neobvyklý pohyb policejních hlídek, 
záchranářů a hasičů v okolí budovy místního gymnázia. Ve vzduchu se objevil i policejní vrtulník.

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Starostové z regionu Židlochovicko,  již 
pátým rokem podporují malá profesionál-
ní vinařství soutěží o nejlepší víno, které se 
urodilo ve zdejším kraji.

O CO VLASTNĚ JDE
A KDO SE NA SOUTĚŽI PODÍLÍ?

Profesionální vinařství, která se prezen-
tují v prodejní galerii vín v Informačním 
centru v Židlochovicích, reagují na výzvu 
s podmínkami, které vyhlásí v měsíci břez-
nu Dobrovolný svazek obcí region Židlo-
chovicko. Podmínky  jsou upraveny tak, 
aby zohlednily zdejší kraj a charakteristiku 
krajiny, ve kterých vína dozrávají. Nejzásad-

Nejlepší víno regionu Židlochovicko pro letošní rok je vybráno
nějšími požadavky jsou původ hroznů, které 
musí pocházet z viničních tratí Židlocho-
vicka, ročník a množství 1 200 kusů lahví 
pro starosty 21 obcí sdružených ve spolku. 
Regionální turistické centrum, které provo-
zuje certifikovanou vinotéku,  poté zajistí 
nezávislou komisi degustátorů z Národního 
vinařského centra Valtice, která vína hodno-
tí před zraky samotných starostů.

Letošní ročník VÍNO REGIONU ŽID-
LOCHOVICKO 2018 se konal ve středu 
25. dubna ve spolkové budově zahrádkářů 
již po páté.

Do soutěže se přihlásilo těchto šest vinař-
ství: Karel Válka, Merlon, Rozařín, Rajhrad-
ské klášterní sklepy, Hanuš a Flajšinger. Pěti-
členná hodnotící komise, jíž předsedal Ing. 
Marek Babisz (hlavní sommelier Národního 

vinařského centra), vybírala z celkem 21 při-
hlášených vzorků vítěze z 10 odrůd bílého, 
8 odrůd červeného a tří vzorků rosé. Z širo-
ké nabídky vín porota udělila tato tři první 
místa: Vinařství Merlon – Tramín červený 
2017, nejlepší víno v bílé odrůdě s celkovým 
počtem bodů 87, 8, dále Vinařství Rozařín 
Moutnice – Zweigeltrebe Rosé 2017, nejlepší 
víno rosé s 86,2 body, a v kategorii červených 
vín ocenění získalo Vinařství Válka Nosislav 
za Cabernet Moravia 2016 s celkovým 
počtem 85,6 bodů. 

Celkem 1200 lahví bude v měsíci květnu 
odkoupeno od vítězných vinařů k prezentaci 
obcí Regionu Židlochovicko.  

Starostové se tak po celý rok mohou pre-
zentovat originálním vínem, pocházejícím 
ze zdejšího kraje a označeným známkou 
Víno Regionu Židlochovicko 2018.

VÝSTAVY V PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ V RAJHRADĚ 
EMANUEL RANNÝ – Setkávání

Grafické dílo Emanuela Ranného (1943) inspirované vztahem k poezii Jana Skácela, Ivana Diviše, Ludvíka Kundery, E. A. Poea, Willi-
ama Shakespeara a dalších autorů. Výstava představí vše, co z tohoto „setkávání“ poezie a obrazu vzniklo – grafické listy, bibliofilské 

tisky, knižní ilustrace a také písemnosti a fotografie dokumentující přátelské vazby mezi výtvarníkem a básníky.
Výstava potrvá od 3. května do 2. září.

pozvánka

7Školství / Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Dvě stovky cvičenců zacvičí sletové skladby 

T.J. Sokol Židlochovice zve všechny své 
členy, příznivce i přátele na oblastní vše-
sokolský slet, který se uskuteční 3. června 
2018. Celá akce bude zahájena na náměs-
tí u staré radnice slavnostním průvodem 
v 13:30 hodin. Průvod půjde přes most a 
dále na hřiště FC Židlochovice, kde pro-
běhne veřejné cvičení. Bude představena 
část skladeb, které jsou připraveny pro XVI. 
Všesokolský slet v Praze. Těšit se můžete na 
mladší žáky a žákyně ve skladbě „Děti, to je 

Vendula Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

věc!“, cvičení je doprovázeno krásnou hud-
bou Jaroslava Uhlíře s textem Zdeňka Svě-
ráka. Ve skladbě starších žáků a žákyň „Cir-
kus“ uvidíte prvky sportovní gymnastiky a 
akrobacie. A samozřejmě vystoupí i ženy ve 
skladbách „Siluety“, „Ženobraní“ a „Cesta“ a 
muži ve skladbě „Borci“. Již máme potvrze-
nou účast kolem dvou stovek cvičenců a cvi-
čenek ze spřátelených jednot, takže se bude 
na co koukat.

A proč to všechno děláme a co to vlastně 
je všesokolský slet? Všesokolský slet se koná 
každých 6 let a nejde jen o cvičení. Je to hlav-
ně setkaní všech sokolů nejen z naší vlasti, 
ale z celého světa. Se sletem je také spojena 

celá řada doprovodných akcí a oslav (více 
se můžete dozvědět na webových stránkách 
www.slet.sokol.eu). Letošní oslavy pro nás 
budou o něco významnější, budeme totiž 
slavit sté výročí založení samostatného Čes-
koslovenska. Jak řekl T. G. Masaryk: „Bez 
Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Čes-
koslovenska!“

Pro zájemce budeme 6. 7. 2018 pořádat 
zájezd na vystoupení do Prahy. Zajistíme 
dopravu i vstupenky. Pro více informací sle-
dujte náš web: www.sokol-zidlochovice.cz a 
vývěsku na sokolovně.

První sousedský Blešák: Přátelské setkání sousedů i křišťálové lustry

V sobotu 14. dubna proběhl v Židlocho-
vicích, v prostoru bývalé tržnice na náměs-
tí, první sousedský Blešák. Již předchozí 
zájem prodejců i návštěvníků o tuto akci 
naznačoval, že se může jednat o velmi pří-
jemnou událost, což se potvrdilo. Nemalou 
měrou k tomu přispělo i krásné, téměř let-
ní počasí. Prodejci, kteří se museli předem 
registrovat a podpisem se zavázat dodržovat 
pravidla Blešáku, se začali na místo sjíždět 
již po osmé hodině ranní. Na vratnou zálo-
hu jim byly zapůjčeny pivní sety (stůl a lavi-
ce), na kterých mohli své „poklady” rozložit. 
Bylo zakázáno nabízet oblečení, jídlo a další 
domácí produkty, ale nabídka byla i tak vel-
mi pestrá. Tržnice byla plná knih, CD, DVD, 
LP, hraček, kuchyňských spotřebičů, ruč-
ně vyráběných šperků, zahradních i jiných 
domácích doplňků, dokonce se objevily 
i křišťálové lustry. 

Již od 9 hodin se tržnice zaplnila návštěv-
níky všech věkových skupin a plno bylo až 
do jedenácté hodiny, kdy se většina návštěv-
níků odebrala domů na oběd. Ohlasy na 

Martin Mžíček
hlavní pořadatel

první Blešák byly od návštěvníků i prodejců 
velmi pozitivní. I vyplněný dotazník, od asi 
40 lidí, ukazuje velkou spokojenost s touto 
akcí. Již teď je jisté, že Bleší trh nebyl posled-
ní. Ze zpětných vazeb mám zatím pár díl-
čích nápadů na zlepšení. Například sobotní 
dopoledne se ukázalo jako vhodný termín. 
Jen pro příště zkrátíme dobu konání od 9 do 
11 hodin. Chtěl bych také zkusit některý dal-

ší Blešák propojit s trhy na náměstí. Četnost 
Blešáku zatím vidím maximálně 3–4x do 
roka (i dle reakcí z dotazníků). Vše musím 
nejprve probrat s Městským kulturním stře-
diskem, kterému tímto chci moc poděkovat 
za velkou podporu a skvělou spolupráci na 
této akci. Záměrem této akce bylo, mimo 
jiné, přátelské setkání nás „sousedů“, a to se 
myslím povedlo.

První sousedský blešák, atmosféra na tržišti / foto: M. Mžíček
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SBÍRKA PRO CHARITU POKRAČUJE
Sbírka pro charitu naproti mateřské škole na sídlišti Družba opět zahájila provoz.

Otevřeno je každé pondělí od 16.00–17.30 hod. Prosíme majitele aut, aby v tuto dobu neparkovali na vyznačeném prostoru, 
brání tím vstupu do sběrné místnosti. Děkujeme za pochopení. 

VÝZVA: DARUJTE VLNU
Máte doma zbytky vlny? Darujte ji, pomůžete tím lidem v tísni.

Židlochovické ženy z vlny upletou ponožky, které darují dětem do Domu na půli cesty v Pohořelicích a seniorkám z Domu 
s pečovatelskou službou v Židlochovicích. Z vámi darované vlny pletou také pravidelné čtverce putující až do Afriky, kde se 

z nich následně sešívají hřejivé přikrývky těm, kteří je nejvíce potřebují.
Sběrné místo: Informační centrum, Masarykova 100 



Alžběta Macková
průvodkyně Přírodní školky Výhonek

Dobrodružná expedice nejen za skokanem ostronosým Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MEACHAM – Alyin dům, 
CHAMBERLAIN – Utajená 
sestra, ATTENBERG – Všich-
ni dospěli

Společenské romány
HARUF – Cizinci v noci, 
ZÍDEK – Ta naše písnička 
česká, FERRANTE – Geniální 
přítelkyně 4: Příběh ztracené 
holčičky

Psychologické romány
MANKELL – Švédské holín-
ky, LOCKHART – Nesvá

Historické romány
MACKAY – Vlčí proces, 
BAUER – Prahu rdousí prach, 
LIVIERO – Zlomení andělé

Romány českých
a slovenských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – Jsi 
jako slunce, KŘIŽAN – Stín, 
MLYNÁŘOVÁ – Samorostka, 
PONCAROVÁ – Kindervejce 
aneb Jak jsem se rozdvojila

Humoristické romány
SOUČKOVÁ – Běh života 
s úsměvem, BACKMAN 
– Babička pozdravuje a 
omlouvá se, HLAVINKA 
– Hanácky nebe

Detektivní romány
a thrillery
NESBO – Macbeth, BRYND-
ZA – Do posledního dechu, 
PENNY – Světelný klam, 
GRISHAM – Obchodník

Dobrodružné romány
CHILD – Úplněk vlka, LAR-
SEN – Zabijákovo mlčení

Fantasy a sci-fi romány
TORO – Tvář vody, TCHAI-
KOVSKY – Děti času, BRETT 
– Jádro, NEUVEL – Spící obři

Životopisy
DVOŘÁK – Život v kleci, 
RYCHETNÍKOVÁ – Jiří 
Hrzán, CINGER – Šťastné 
blues aneb Z deníku Jaroslava 
Ježka

Literatura faktu
LANG – Ženy z bloku 10

pokračování na straně 17 >>

Děti z Přírodní školky Výhonek chodí na pro-
cházky do přírody ve všech ročních obdobích. 
S jarem nás to ale láká na velké výlety a pro-
zkoumávání všeho, co v zimě spalo. Po výpra-
vě do překrásného rozkvetlého mandloňového 
sadu u Hustopečích jsme se pustili do objevo-
vání žabího vývojového cyklu. Na tajném místě 
v Knížecím lese totiž žije modrý žabák skokan 
ostronosý. Přinášíme vám zprávu o tom, jak 
jsme se ho vydali hledat.

Leze žába, leze žába do bezu. Já tam za ní, já tam 
za ní polezu, kudy žába, tudy já, budeme tam oba 
dva. Leze žába, leze žába do bezu. 

My se nevydali do bezu, ale k rybníku 
v Knížecím lese. Jelikož všichni víme, že žáby mají 
rády vlhko, i my jsme se drželi mokrých míst. 
Naše hledání začalo už u rybníka v Přísnoticích. 
Žáby jsme tu nenašli, ale zato jsme počítali vodo-
měrky, házeli kameny do vody a někteří zkoušeli 
i „žabky“. Cestou dál jsme se občerstvili slaďouč-
kou šťávou z hluchavek nachových a zjistili, že ve 
zdejším lese roste spousta plicníku lékařského. Ale 
na žáby ani bez jsme nenarazili. Zato nás dopro-
vázeli všudypřítomní šneci, kterých tu bylo jako 
po dešti. Po svačinové přestávce na křižovatce cest 
jsme si zahráli kuličky. Cvrnkání byla prima zába-

va. Při průzkumu lesa jsme našli zvláštní strom, 
který byl z jedné strany úplně bez kůry, a tak jsme 
si domysleli, že ho asi nějaký datel léčil. Na obzoru 
byl další rybník, a ne jeden. Bez tu nerostl, ale přeci 
jsme odložili batohy a vydali se na obhlídku. Zjistili 
jsme, že žáby mají taky uši, takže skokani ostronosí 
před námi raději naskákali do vody. Ale pár jsme 
jich zahlídli. V rybníčku jsme našli vodní šneky, 
tedy plže, nějaké řasy, plankton, a především žabí 
vajíčka. Teď už víme, že i žáby snáší vajíčka. Z nich 
se pak vylíhne pulec, který žije ve vodě a jí jen řasy, 
a když mu narostou nohy a zmizí ocásek, tak je 
z něj žába, která vyskočí z rybníka a žije někde ve 
vlhku. Na zimu si vyhrabe díru v hlíně. A hlavně 
– jí maso. Už už jsme si mysleli, že víc žab nenajde-
me, ale zaslechli jsme takové divné brekekekeke: na 
rákosí nad vodou seděly krásně jarně zelené žabky 
rosničky. A kousek od nich se v trávě vlnila dlouhá 
užovka. Nejen čápi jedí žáby, ale i užovky si na nich 
rády smlsnou. Po obědě v lese jsme si odpočinuli a 
seznámili se s dalšími žabkami, skokanem Kvakem 
a ropušákem Žbluňkem a jejich zábavnými příbě-
hy. A pak už byl čas na cestu dál, přes pole medvě-
dího česneku, kterému jsme neodolali, a plicníku 
lékařského jsme lesem došli až k Nosislavi, odkud 
nás autobus dovezl zas domů. Naše expedice byla 
více než úspěšná, žáby jsme našli, nikdo z nás se 
v rybníčku nenamočil, medvědy jsme nepotkali a 
počasí bylo přímo výletové.

Výpravy do přírody / foto: V. Salneková

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlochovice

Zájem o sadařství stálé vzrůstá

V sobotu 14. dubna uspořádal Český zahrád-
kářský svaz Židlochovice ukázku řezu ovocných 
dřevin v terénu, kterou předváděl s odborným 
komentářem člen zahrádkářů pan Jan Urbánek. 
O tuto akci je velký zájem. Přišlo 55 účastníků 
nejen ze Židlochovic a okolních obcí, ale jedna 

z posluchaček byla dokonce ze Žiliny. Pravidelně 
sleduje internetové stránky města Židlochovice 
(stránku ZO ČZS).

Všichni posluchači byli s touto akcí velice spo-
kojeni, především s komentářem přítele pana Jana 
Urbánka, za který mu patří poděkování.

Na závěr připravili zahrádkáři menší občerst-
vení, při němž si vyměnili zkušenosti z práce na 
zahrádce.

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Sázení pamětní lípy na Líchách: Zazněla píseň Chválím tě, Země má i státní hymna 

U mokřadu na Líchách byla v sobotu 
21. dubna vysazena další pamětní lípa. Jde 
o lípu srdčitou a zasazením tohoto symbo-
lického stromu se město hlásí k letošnímu 
stému výročí vzniku Československé repub-
liky. Židlochovická lípa byla zasazena jako 
osmá z plánovaných sta, které budou pod 
taktovkou Jihomoravského kraje postupně 
vysazovány na stovce vybraných míst jako 
připomínka této historické události.

Sázení židlochovické lípy doprovodil Dět-
ský sbor Židlochovice skladbami, jež citlivě 
vybrala sbormistryně Valerie Černohlávko-
vá. Spolu s písněmi Svatý Václav, Ach, synku, 
synku a Chválím tě, Země má zazněla i česká 
státní hymna.

V historii našeho města vysazujeme lípu na 
paměť vzniku republiky podruhé. Jak zmiňu-
je také pan Vyhlídal ve svém příspěvku, lípa, 

kterou Židlochovičtí zasadili k padesátému 
výročí, dnes již na svém místě není. Přejme 
tedy naší mladé lípě pevný růst, dobré zdraví 

a víc než jen stoleté svědectví mnoha krás-
ných setkání, třeba takových, jako bylo právě 
to sobotní 21. dubna 2018.

Lípa je symbolem pospolitosti, demokracie a české hrdosti. Byly to právě lípy, které byly hromadně vysazovány v roce 1928 k desetileté-
mu výročí republiky. Ve stoleté historii to byly lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích.

Sázení lípy. Zleva: J. Vitula, T. Šenkyřík, M. Dratva, I. Remunda / foto: M. Moudrá

Evy Kloudové, která o našem počinu obe-
známí v časopise Vinař, sadař své čtenáře.

Protože společné úsilí spolků s městem se 
vydařilo, máme v úmyslu se pokusit o další 
spolupráci s ještě větším zapojením veřejnos-
ti. A opět to bude Výhon, který nepouštíme 
ze zorného pole. Tentokrát se ale pokusíme 
o něco poetičtějšího.

Spolek Židlochovický Otakárek a RTIC 
Židlochovice tímto vyhlašují veřejnou 
soutěž MOTÝLÍ ČAS.

Motýlí čas je název, který jsme si propůj-
čili od Františka Hrubína. Ten vydal sbírku 
kreseb s tímto názvem k 80. narozeninám 

V sobotu 14. dubna jsme měli příležitost 
v praxi vyzkoušet, jak užitečná může být 
spolupráce mezi spolky a městem. Běhy na 
Výhon, Odbor údržby zeleně a RTIC Žid-
lochovice a Židlochovický Otakárek spojily 
své síly a výsledkem je šestice nově vysaze-
ných ovocných stromů na Výhoně. Děkuje-
me všem, kteří přiložili ruce k dílu a přišli 
nás podpořit. Děkujeme také za mimořádně 
vydařené počasí a také návštěvu redaktorky 

Motýlí čas

Jana Tesařová
Židlochovický Otákárek

Maxe Švabinského. Jde o mimořádně půvab-
né dílo. Inspirovalo nás, abychom motýlům 
a především vzácným otakárkům, ale i letní 
krajině složili poklonu. 

Vyzýváme všechny, aby jakýmkoliv způ-
sobem výtvarným, objektivem fotoaparátu 
či slovem zachytili půvab otakárka ovocného 
nebo jiného motýla, žijícího na Výhoně. Svou 
tvorbu pak do 5. srpna propůjčili k vyvěšení 
na RTIC Židlochovice, kde budou všechny 
příspěvky vystaveny od 14. srpna nejméně 
do 7. září. Po tuto dobu budou příspěvky 
hodnoceny veřejností. Výsledky soutěže 
budou vyhlášeny na Slavnostech burčáku 
22. září 2018

Autoři nejlepších prací budou odměněni 
produkty z dílny spolku Židlochovický Ota-
kárek a dárkovými certifikáty na nákup knih 
a výtvarných potřeb. Podrobná pravidla jsou 
k dispozici na informačním centru a Face-
booku Židlochovický Otakárek, z. s.

Těšíme se na vaše umění, ponořte se do 
krásy jarní a letní krajiny, malujte, foťte, pište 
básně i prózu a nebojte se ukázat, co ve vás 
je! Váš Židlochovický OtakárekObrázky Maxe Švabinského ze sbírky, kterou pro něj vydal František Hrubín

Motýlí čas
„Kde jste, vy motýlí časy,

Kde křídla zdál jsem se mít?
Dnes jiný člověk se hlásí,

Hlouběji touží tu žít.“
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Podnikat začínal Milan Řežábek v Bluči-
ně. Podmínky tam ale nebyly příliš dobré, 
a tak po roce a půl koupil pozemek s budo-
vou Domu služeb v Židlochovicích, kam se 
firma kompletně přestěhovala a kde působí 
už více než 27 let dodnes. 

„Začátky samozřejmě nebyly snadné,“ 
vzpomíná Milan Řežábek. „První dva roky 
jsem spolupracoval s kolegou panem Fiedle-
rem, který se věnoval stavební činnosti, a já 
nábytku. Začínali jsme jen s pár zaměstnanci, 
ale vypracovali jsme se a postupně si vytvoři-
li portfolio odběratelů po celé České republice 
i v zahraničí.“ Z původně malého podniku 
se stala úspěšná prosperující firma, která 
dnes dává zaměstnání několika desítkám 
pracovníků. Je také firmou rodinnou, pozici 
obchodního ředitele převzal syn Aleš. „Vše 
nasvědčuje tomu, že bude dobrým pokračova-
telem firmy,“ dodává s uvolněným úsměvem 
Milan Řežábek.

VÝROBA A ZAKÁZKY
Výroba má široký okruh zaměření a vel-

ký objem zakázek převážně pro tuzemský 
trh, na který se soustřeďuje. Poptávka je ale 
i ze zahraničí, partnery jsou Slovensko, Pol-
sko, Rakousko, Německo i Rusko. „Všechny 
zakázky jsou pro nás důležité a z tohoto pohle-
du k nim také přistupujeme. Dále máme jedno 
středisko, které se zabývá prodejem plošných 
materiálů značky FunderMax. Jsou to mate-
riály, které od nás nakupují hlavně truhláři a 
stavební firmy. Zastoupení této rakouské firmy 
máme již 25 let.“ 

Zkušenost, kvalita výroby a dobré referen-
ce staví firmu Dřevomonta do popředí pod-
niků stejného zaměření. Roční objem výroby 
je maximální, tržba společnosti se pohybuje 
kolem 100 milionů korun. Vysokou profesi-
onalitu a jedinečnost potvrzuje i nekonečně 
dlouhý výčet referencí na webových strán-
kách firmy plný zvučných jmen velkých 
odběratelských subjektů.

Mezi největší zakázky řadí Milan Řežábek 
Letiště Praha Ruzyně, dále např. podnik Saz-
ka aréna v Praze, řetězec hotelů Clarion, Čes-
ký rozhlas v Brně, Národní centrum divadla 
a tance ve Valticích, asi 30 poboček spořitel-
ny Erste Bank, a momentálně probíhá výro-
ba pro Janáčkovo divadlo v Brně. „Poměrně 
dlouhou dobu byly našim partnerem firmy 
jako Erste Bank, SPAR Česká obchodní společ-
nost, CPI Praha a řada dalších. Ze stavebních 
společností bych vzpomenul spolupráci s velký-
mi firmami, jako jsou Metrostav, IMOS, OHL 
ŽS nebo PSJ.“

rubriku připravuje
redakce

PROSPERUJÍCÍ EKONOMIKA
Mezi osobní podnikatelské úspěchy řadí 

Milan Řežábek minimální závislost firmy na 
bankovních institucích. „I bez různých úvěrů 
je ekonomika firmy velmi zdravá. Naši zaměst-
nanci za celá ta léta vždy dostali mzdu včas a 
totéž platí i o úřadech a jiných platbách.“

CHARITA A SPONZORSTVÍ
Zelené logo společnosti Dřevomonta 

v červeném rámečku se objevuje v rámci 
propagace celé řady kulturních a sportovních 
akcích v regionu. Sponzorsky podporuje 
místní stárky i babské hody, vinaře, charitu 
a další. Ve Velkých Němčicích, kde ředitel 
společnosti bydlí, firma vybudovala tenisový 
areál se třemi antukovými dvorci a zázemím, 
jako jsou šatny, sprchy, WC. Dva z tenisových 
kurtů jsou zastřešené a tedy s možností celo-
ročního využití. O areál se stará Řežábkova 
dcera Iva Konečná s manželem Petrem. Vše 
o tenise se dá vyhledat na webových strán-
kách: www.tenisvn.cz. 

„Jsem velký fanda tenisu. Přiznám se, že 
volného času mám nyní o trošku více, než 
jsem míval před léty, a tak zůstává čas i na 
moji druhou zálibu, na rybaření. Dovolenou 
tedy trávím většinou na rybách, chytal jsem již 
téměř po celém světě.“

Židlochovice pro sídlo firmy hodnotí Milan 
Řežábek kladně, je spokojený jak s polohou, 
tak i se začleněním do přírody. Pochvaluje si 
i spolupráci s úřady a místními lidmi. 

Společnost Dřevomonta vytváří pracovní 
příležitosti po celou dobu své působnosti, a 
tím rozhodně významně přispívá k zaměst-
nanosti v regionu. Příležitost zde mají nejen 

Služby a obchody ve městě: Dřevomonta
Výrobce kvalitního nábytku pro státní i soukromý sektor v odvětví sportu, kultury, 
bankovnictví i zdravotnictví

Výrobní hala / foto: archiv Dřevomonty 

Firma:
DŘEVOMONTA s. r. o.
Interiérové zařízení, nábytek

Adresa:
Brněnská 454, Židlochovice

Ředitel: Milan Řežábek

Telefon: +420 547 238 512
Email: rezabek@drevomonta.cz
Web: www.drevomonta.cz

původní vyškolení zaměstnanci pracující pro 
firmu více jak dvacet let, ale také mladí, kteří 
přišli před několika lety.

„Považuji za důležité, aby podíl starších a 
mladších zaměstnanců byl vyvážený. Začí-
nali jsme výrobu na jednoúčelových strojích, 
dnes ale spočívá ve využití víceúčelových CNC 
strojů, které potřebují kvalifikovanou obsluhu. 
Z toho vyplývá, že přednost mají zaměstnanci 
se zájmem o vzdělávání i při zaměstnání. Těm 
jsou dveře naší firmy vždy otevřeny.“ I přes 
dobrou stabilitu firemní ekonomiky a nabíd-
ku trvalého zaměstnání se však v poslední 
době společnost Dřevomonta také potýká 
s nedostatkem pracovních sil.

„Využívám možnost prezentace naší firmy 
v Židlochovickém zpravodaji k nabídce práce. 
Případní zájemci o práci se mohou hlásit na 
tel. č. 724 705 544,“ dodává na závěr ředitel 
společnosti Dřevomonta Milan Řežábek.



Babské hody 2017 / foto: P. Ustohal
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Babské hody pod drobnohledem s Michaelou Schönwälderovou

Jak a kdy se začala rodit myšlenka pořá-
dání babských hodů?

První myšlenka uspořádat babské židlo-
chovické hody se zrodila v průběhu podzimu 
2014. Motivem byly babské hody pořádané 
v našem okolí. Chtěly jsme zavést novou kul-
turní tradici, která by rozvíjela jak folklór ve 
městě, tak stmelila naše obyvatele. 

V prvním ročníku jsme si přizvaly stárku 
z jiné vesnice, která měla s pořádáním bab-
ských hodů bohaté zkušenosti. Zájem o hody 
byl mezi ženami velký, informace o pořádá-
ní hodů se mezi ženami šířila jako lavina, 
během pár dnů se utvořila skupina žen, která 
šířila informace dále. Nakonec se v prvním 
ročníku roku 2015 počet účastnic ustálil na 
čtyřiceti ženách.

Je funkce „stárky“ babských hodů něčím 
podmíněna? 

Tradice babských hodů vychází z toho, že 
žena je vdaná. V dnešní době se však sňatky 
neuzavírají tak jako v minulosti, a proto na 
tomto stavu netrváme. Důležité je, aby žena 
byla plnoletá, měla chuť a hlavně čas věno-
vat se přípravám hodů a pravidelně chodit na 
zkoušky tanců.

Co na to vaše protějšky? 
Muži! To je občas kámen úrazu. Někteří 

jsou vstřícní, pomáhají s přípravami, někte-
ří se dokonce namátkově zúčastňují i našich 
zkoušek, ale jsou i muži, kteří tuto tradici 
nepřijímají, protože by měli rádi svoji drahou 
polovičku u sebe. Je to různé, ale většinou 
převládá pozitivní přístup našich mužů.

Jak přijalo nápad pořádání babských 
hodů vedení města? Tradiční židlochovic-
ké hody už tu máme a je to přece jenom 
další zásah do městské pokladny.

Vedení města přijalo myšlenku uspořádat 
první ročník babských hodů velice vstřícně 
a plně ji podpořilo. Radní viděli v myšlence 
další rozvoj kultury ve městě, rozvoj folkloru, 
novou tradici, která oživí dění v našem měs-
tě. A babské hody jsou v podstatě samostat-
né, protože sponzorské dary, výtěžek ze zvaní 
a ze sól a ze vstupného pokryjí náklady, které 
se snažíme minimalizovat. Město nám při-
spívá na kroje, a i tady je jistá perspektiva, že 
by se to mohlo do budoucna změnit.

Jste samé ženy, kdo obstarává mužské 
organizační, resp. fyzické práce?

Letos se bude konat již 4. ročník babských 
hodů. V prvních třech ročnících nám pomá-
hal, vedle našich mužů, Sbor dobrovolných 
hasičů města Židlochovice. Pro letošní roč-

ník nám pomoc přislíbil i Myslivecký spolek 
Židlochovice. Velice jim za podporu děkuje-
me.

Jak probíhají přípravy?
Příprava jednotlivých ročníků v podstatě 

začíná ihned po ukončení hodové zábavy, 
kdy je nutné zarezervovat kroje a boty, včet-
ně kapely. S kroji to vůbec není jednodu-
ché, v prvních ročnících jsme měly kroje od 
několika dodavatelů z Popic, Hodějic, Leto-
nic, Brna-Slatiny. Nyní spolupracujeme pou-
ze s Letonicemi, které jsou schopny zajistit 
velký počet krojů pro nás všechny.

Koncem roku je ve Zpravodaji uvedena 
informace o první zkoušce, na kterou mohou 
přijít nové ženy. Začátkem února se zpracuje 
seznam žen, které mají v daném roce zájem 
podílet se na přípravách hodů, upřesňují se 
počty a velikosti krojů, rezervují se zábrany 
náměstí, pódium, pivní sety, WC, domlouvá 
se dodavatel občerstvení, jak pro návštěvní-
ky, tak pro muzikanty.

V průběhu května je nutné oslovit spon-
zory, zajistit povolení noční muziky, zábor 
náměstí, napojení na elektrickou energii, 
koláče, máju, kameramana, vstupenky, pro-
pagační letáky a další činnosti s akcí souvi-
sející. Máme ve městě spoustu podnikatelů, 
firem a organizací, které nás v naší činnosti 
podporují. Máju nám každý rok darují Lesy 
ČR – Lesní závod Židlochovice, největší 
podíl vína nám daruje Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Židlochovi-
ce, nacvičování tanců probíhá v sokolovně 
ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol 
Židlochovice, zázemí při pořádání babských 
hodů máme ve vinárně na náměstí.

Tance se nacvičují ze začátku dvakrát týd-
ně, posledních čtrnáct dnů před konáním 
hodů i třikrát týdně. Nejnáročnější je časově 
květen, kdy se musí zajistit většina činností, 
vyrábí se růže, vylepují plakáty.

Týden před konáním hodů chodí ženy 
zvát obyvatele města na hodovou zábavu. 

Přitom se rozdávají pozvánky na hody, kolá-
če. Finanční příspěvky od občanů následně 
slouží k úhradě nákladů souvisejících s pořá-
dáním hodů.

Počet žen spolupracujících na přípravách 
hodů se neustále udržuje. Letos bude v prů-
vodu 41 žen, z nichž některé chodí každý 
rok, některé musely přerušit z důvodu studia, 
pracovních povinností, rodinných problémů, 
jiné se přidaly jako úplní nováčci. Máme však 
takové to „zdravé jádro“, které tradici udržuje 
a každý ročník něčím inovuje.

Nosíte kyjovské kroje. Jsou ale jiné než ty, 
co oblékají stárky na zářijových hodech. 

Stárky při hodové zábavě v září mají kyjov-
ské kroje, my máme ženský všední kroj 
s červenou sukní, bílou zástěrou a košilí a 
vyšívanou vestičkou. Naší snahou je domlu-
vit se s vedením města a pořídit kroje židlo-
chovické, které by byly využívány jak námi, 
tak mladými stárkami. Šití krojů rozhodně 
není levnou záležitostí, proto by se pořizova-
ly postupně. Návratnost pořízením vlastních 
krojů je však zřejmá. Byla by škoda nechat 
usnout bádání paní Jany Peterkové, která má 
dopodrobna sestavený židlochovický kroj 
pro muže i ženy. Snad se podaří a už příští 
rok budou některé z nás v kroji židlochovic-
kém. Není tak bohatý jako jiné kroje, ale je 
pěkný a hlavně náš.

Zveme všechny obyvatele našeho města, 
vaše známé a příbuzné, z blízkých i těch nej-
vzdálenějších krajů, na 4. ročník babských 
židlochovických hodů. Hodová zábava se 

uskuteční v sobotu 9. června na náměstí Míru 
od 18:00 hodin a bude provázena několika 

tanci a půlnočním překvapením. K poslechu 
bude hrát lidové písně i moderní hity decho-

vá hudba Blučiňáci. Senioři nad 70 let mají 
vstup ZDARMA, stejně tak i osoby v doprovo-

du s dítětem do 5 let.
Těšíme se na setkání s vámi.

Babské hody pořádají židlochovické ženy od roku 2015 a mezi obyvateli města si získávají stále větší oblibu. Termín hodových oslav se 
ustálil na druhou sobotu v červnu.
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Lukostřelba a vše, co s ní souvisí: Příprava dřeviny pro výrobu luku

Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

Jako malý chlapec jsem trávil hodně času 
se svým dědečkem a také jsem se od něho 
mnohému naučil. Byl to úžasně pozitivní 
člověk, který je dodnes mým velikým vzo-
rem. Jednou z mnoha věcí, které jsem se 
mohl přiučit, byla i příprava dřeva k dalšímu 
zpracování. 

Nejlepší roční období pro kácení dřeva 
je zima. Dřevina je ve vegetačním klidu, a 
jak říkával dědeček, voda je stažena v zemi. 
Při dalším zpracování dřevo tolik nepraská, 
protože obsahuje mnohem méně vody než 
v létě. Dalším důvodem je také zimní přírůs-
tek letokruhů, který je vhodnější k výrobě 
luku. 

Jak jsem už popisoval v minulém článku, 

luk se vyrábí z kmene stromu, ne z větví. 
Důležité je při další manipulaci s kmenem 
nepoškodit dřevo pod kůrou, protože tato 
část bude tvořit záda luku.

Kmen nařežeme na kusy o délce 2,5 metru 
a rozštípeme na tři až čtyři štěpy, podle prů-
měru kmene. Je důležité dřevo zbavit kůry, 
protože pod ní by se nám drželi brouci a 
houby. Kůra ze stromů poražených v zimě se 
špatně sundává. Dřevo pod kůrou, tedy nej-
starší část dřeviny, jak jsem už vzpomenul, 
nesmí být poškozena, tedy na kmeni nes-
mí být žádné stopy po záseku. Vrchní část 
kůry se opatrně seřízne pořízem a zbytek se 
oškrabe cidlinou. Je to časově náročná ope-
race, ale pokud ji podceníme, vymstí se nám 
to, až budeme dodělávat luk. Konce štěpů je 
potřeba natřít barvou, aby nám dřevo nevy-
sychalo příliš rychle a netvořily se nežádoucí 
praskliny. Takto připravený polotovar na luk 

je potřeba usušit. Správně bychom měli dřevo 
uložit na suchém a dobře větratelném mís-
tě, kde nebude svítit přímé sluneční světlo. 
Doba sušení je individuální, záleží na místě, 
druhu dřeva a velikosti štěpu, ale minimálně 
by dřevo mělo ležet rok. Já nechávám dřevo 
ležet jeden a půl roku. Existují různé přístro-
je na měření obsahu vody ve dřevě, ale i na 
poklep se dá poznat, zdali je dřevo suché 
nebo ještě nenastal ten správný čas. 

Pokud si tedy chcete vyrobit svůj dřevěný 
luk, je potřeba použít dřevo suché, ne čers-
tvě pokácené. Dřevo na luk musí být zdravé 
a nesmí obsahovat moc suků po haluzích.

Letošní sezona na lukostřelnici byla 
odstartována 5. března.

Tréninky i pro nové zájemce budou vždy 
v pondělí v 17:00 hodin.

Poříz: nástroj na odstranění kůry kůryŠpalek dokonale zbavený kůry, bez rýh a záseků

účast nás velice mile překvapila, bonusem 
pak bylo krásné letní počasí. V průběhu 
dopoledne byly projity a uklizeny trasy smě-
rem k čističce, cyklostezky na Blučinu, zadní 
cesta za parkem a cesty Výhonu. Díky každo-
ročnímu opakování je odpadků rok od roku 
méně, přesto se podařilo zlikvidovat něko-
lik černých skládek. Posbíráno bylo 650 kg 

V sobotu 21. dubna se v 9 hod na parko-
višti MěÚ sešlo na 50 dobrovolníků, aby se 
v rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“ zapojili do úklidu města. Vysoká 

Obyvatelům záleží na čistotě prostředí, ve kterém žijí

Gabriela Motlíčková
Jednota Orel Židlochovice

odpadků. Děkujeme všem dobrovolníkům a 
organizacím, kteří se do úklidu zapojili a při-
spěli tak k hezčímu městu. V partě skvělých 
lidí to bylo nakonec příjemné dopoledne.

Židlochovice
9. května v 18:00  hodin, sál Robertovy vily

Zazní známá díla klavírních mistrů.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Rajhrad
10. května v 18:00 hod

Kapitulní síň kláštera benediktinů  

Vystoupí žáci oborů: hra na housle, hra na zobco-
vou flétnu, hra na příčnou flétnu a hra na kytaru.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE
hledá brigádníky na letní sezónu 2018

(od půli června do konce srpna)

Kluky 18+ Holky 18+
práce plavčíka práce na baru

Zájemci se mohou hlásit na:
tel.:  608 707 224, email: koupaliste.zidlochovice@seznam.cz

pozvánkainzerce



Ptáci kolem nás aneb v knihovně se soutěžilo

Bohumila Pavková
Městská knihovna Židlochovice

V polovině ledna letošního roku vyhlási-
la Městská knihovna Židlochovice literár-
ní soutěž o nejlepší báseň na téma „Ptáci 
kolem nás“. Do soutěže se mohl zapojit 
kdokoliv od 6 do 100 let a odevzdat od 
15. ledna do 4. dubna svou báseň s požado-
vanými minimálně čtyřmi verši, a to buď 
v tištěné verzi nebo e-mailem do knihovny.

Překvapilo nás, že k nám básně dorazi-
ly z různých koutů naší země a jedna báseň 
dokonce z polské Warszawy. Celkem se do 
soutěže přihlásilo 31 autorů básní, které jsme 
rozdělili do čtyř kategorií. 

Do první kategorie Děti (6–10 let) se při-
hlásily pouze 4 děti, všechny z našeho regio-
nu. V druhé kategorii Mládež – Židlochovic-
ko (11–18 let) soutěžilo 6 studentů. Ve třetí 
kategorii Mládež – ČR (11–18 let) soutěžilo 
6 studentů. A v poslední kategorii Dospělí 
(19–100 let) soutěžilo 15 autorů básní.

Slavnostní předání cen se uskuteční ve 
středu 16. května 2018 v 18 hodin v prosto-
rách Městské knihovny Židlochovice. Vítě-
zové všech kategorií obdrží knižní publikace 
Kam za ptáky v České republice od autor-
ky Aleny Klvaňové, ostatní výherci na 2. a 
3. místě pak knižní poukázky, antistresové 
Ptačí omalovánky a další zajímavé ceny. 
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Skautky si vyrazily do Moravského krasu

Eliška Kleinová – Elza
vedoucí oddílu skautek

O víkendu 13.–15. dubna jsme se se skaut-
kami vydaly na výpravu do Moravského 
krasu. Po krátké cestě zpestřené dobíháním 
s plnými krosnami na vlak jsme dorazily do 
Křtin, kde jsme byly ubytovány v krásné klu-
bovně místních skautů.

Druhý den ráno jsme vstávaly brzy, aby-
chom stihly vše, co jsme si naplánovaly, a 
koupily si jídlo na zbytek víkendu. Pak už 
jsme vyrazily směrem k jeskyni Výpustek, 
kde nás čekala prohlídka. Není to klasická 
jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou, 
jakou můžeme vidět jinde. Tato byla využí-
vána nejdříve pro těžení fosfátových hlín a 
později velmi intenzivně armádou, dokonce 
v jejích prostorách byla vojenská továrna a 
protiatomový kryt, kterým vedla i prohlídka. 
Všechny tyto činnosti se na vzhledu prostor 
výrazně podepsaly. 

Další část cesty vedla k jeskyni Jáchymka, 
kde jsme si nejdříve uvařily oběd na vařičích 
a posilněné jsme si jeskyni prohledaly.

Pak už nám zbývala jen cesta krásnou kra-

jinou Moravského krasu. Přišly jsme příjem-
ně utahané do křtinské kavárny, kde jsme si 
daly zmrzlinu. Celý den nám počasí velice 
přálo, bylo krásně teplo a sluníčko, proto 
jsme se vydaly odpočívat na trávník vedle 

kostela, který jsme si průběžně také prohléd-
ly. Bohužel jsme čekaly marně na hru zvo-
nohry na nádvoří, která má 33 zvonů. Tak 
snad příště.

Skautky vaří oběd cestou k jeskyni / foto: E. Kleinová, Elza

Přehled vítězů literární soutěže Ptáci kolem nás
Jméno a příjmení Bydliště Název básně

1. kategorie – děti 6–10 let

1. místo Prokop Šenkyřík Židlochovice Datel

2. místo Anna Feitlová Sobotovice Kominíček

3. místo Jiří Feitl Sobotovice U krmítka

2. kategorie – mládež 11–18 let – region Židlochovicko

1. místo
Klára Potomská,
Veronika Betášová

Židlochovice Ptáci kolem nás

2. místo Markéta Antošová Židlochovice Ptačí zpěv

3. místo Veronika Kopečková Unkovice Jaro

3. kategorie – mládež 11–18 let – Česká republika

1. místo Klára Valentová Hodonín Chlapec a vrána

2. místo Tereza Kuldánová Těšetice (okr. Znojmo) Ptačí koloběh

3. místo Kateřina Štorkánová Hřebeč (okr. Kladno) Ptáci kolem nás

4. kategorie – dospělí 19–100 let

1. místo Viktor Belecký Hroznětín (okr. Karlovy Vary)
Dejme ptákům volné 
nebe

2. místo Marie Straková Kuřim Naši ptáci

3. místo Věra Vaďurová Praha Kouzelná ptačí říše

Zvláštní cenu pak obdrží paní Iva Musilová ze Židlochovic za výtvarně zpracovanou báseň s názvem 
„V lese“. Jako jediná z našeho regionu se zúčastnila soutěže v kategorii Dospělí.

Pozn. red.: Některé práce budou postupně zveřejňovány na stránkách Zpravodaje.



Pátrání po hromadném hrobu na Výhoně mělo pokračování

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V minulém čísle Zpravodaje jsem vás 
informoval o hledání hromadného hrobu 
německých vojáků na Výhoně. Vytipované 
místo, které jeden z pamětníků určil jako 
pravděpodobně možné, se nepotvrdilo. Po 
uzávěrce však práce na výzkumu pokračo-
valy dále. 

Na základě tipů jednoho z amatérských 
detektorářů bylo určeno další možné místo. 
Zde se již předpoklad potvrdil. Byly nalezeny 
dva hroby, vzdálené od sebe asi 150 metrů. 
Zde byla po vykopání nalezena schoulená 
kostra 16 až 18letého mladého muže oble-
čeného do německé uniformy. Boty, ešus, 
sumky (na jedné straně prázdné, na druhé 
plné nenapáskovaných nábojů), přezky malé 
polní, knoflíky, přezka opasku, nikoliv ale 
opasek, za zády helma, desítky vystřílených 
nábojnic. Pravděpodobně to byl okop, dno 
bylo evidentně ušlapané. U tohoto muže 
nebyly nalezeny žádné osobní věci, mince, 
hřebínek atd. O ně mohl přijít v rámci šaco-
vání, které zde probíhalo v roce 1945. V dru-

hém, mělkém hrobě byl nalezen voják zhru-
ba 25letý, vysoký 164 cm. U jeho hlavy byly 
nalezeny dvě ruské a jedna německá pro-
střelená helma. Pravděpodobně byl zabalený 
v celtě. Na sobě měl jen blůzu, košili a spod-
ky. Z kalhot nebylo nalezeno nic. Dále byly 
objeveny knoflíky, nerezová lžíce, kovový 
hřebínek a pár vystřílených nábojů Mosinů. 
Ani u tohoto vojáka se bohužel nenašla iden-

tifikační známka, která by pomohla k rozklí-
čování identity. Příčinou smrti bylo nejspíše 
střelné poranění břicha (zástřel v pánvi). Za 
výzkumnou práci a zpracování odborného 
posudku, ze kterého tato zpráva těží, děkuji 
panu Vlastimilu Schildbergerovi z Morav-
ského zemského muzea a archeologovi Mgr. 
Jiřímu Kalovi z Ústavu archeologické památ-
kové péče.

Nález z odkrytého hrobu na Výhoně: dvě ruské a jedna německá prostřelená helma / foto: archiv MZM

Zeptali jsme se: Rekonstrukce zámeckého areálu

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Jaké konkrétní práce probíhají? Bude 
dodržen plánovaný termín jejich ukon-
čení?

V podstatě se jedná o výměnu veškerých 
přípojek inženýrských sítí do areálu zámku 
a přilehlých objektů, dále výstavbu nových 
závlah a svedení dešťové kanalizace do plá-

novaného vodního prvku v parku. Násled-
ně proběhne výstavba nových povrchů a 
úprava nezpevněných ploch. Z uvedeného 
vyplývá, že stavební práce budou v určitém 
rozsahu probíhat i v parku. Pohyb veřej-
nosti tedy není ani v parku žádoucí. Aktu-
álně se buduje dešťová kanalizace, která leží 
v největší hloubce, následuje kanalizace 
odpadní. Plynule budou navazovat další 
přípojky inženýrských sítí. V závěru pak 
budou vybudovány nové povrchy zpevně-

ných komunikací a provedeny úpravy trav-
natých ploch. 

Co se týká časového průběhu celé rozsáh-
lé rekonstrukce, je rozplánována tak, aby 
byl dodržen termín ukončení 30. 9. 2018.

V horkých letních měsících je zámec-
ký park téměř jediným stinným útočiš-
těm, vyhledávaný obzvláště maminkami 
s kočárky. Neuvažuje vedení Lesů o zříze-
ní provizorní vstupní branky umožňující 
snadnější přístup do parku?

Zřizování dalšího vstupu do parku nemá-
me v plánu a ani není technicky reálné. 
Chápeme rozladění obyvatel Židlochovic 
plynoucí s uzavření parku, ale opravdu 
z důvodu bezpečnosti není jiné řešení mož-
né. V součinnosti s městem pak plánujeme 
nový vstup do parku ze strany nově zřizova-
ného odpočinkového prostoru naproti Pen-
ny, který nahradí stávající přístup, vedoucí 
přes areál zámku po vstupní komunikaci 
sloužící pro vjezd motorových vozidel. 

V současnosti lze tedy park navštívit pou-
ze při použití schůdků v zadní části s tím, že 
je nutné respektovat omezení daná probí-
hající stavbou. Za omezení vstupu do parku 
se veřejnosti omlouváme.

Od března platí zákaz vstupu veřejnosti do areálu zámku, a to z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí a dalších úprav. Ptáme se Ing. Miroslava 
Svobody, ředitele Lesního závodu Židlochovice.

Aktuální stav prací u hlavního vstupu do zámku / foto: M. Moudrá

15Volný časwww.zidlochovice.cz
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část čtvrtá: Městu se daří

Roku 1923 se v květnu poprvé na rádi-
ových vlnách ozvalo vysílání pražské roz-
hlasové stanice Radiožurnál, která o něco 
později mohla světu oznámit první let leta-
dla dopravní společnosti Československé 
aerolinie (ČSA) na vnitrostátní lince Praha–
Bratislava. Ale zazněla i neradostná zpráva 
o atentátu na ministra financí Aloise Rašína. 

Poslech rozhlasu se stává oblíbenou součástí 
občanského života.

V důsledku stále ještě špatné hospodářské 
situace v Evropě proběhla v roce 1924 vlna 
stávek s oběťmi na životech v průmyslověj-
ších částech Slovenska. O rok později zažila 
Praha vlnu protidrahotních bouří a v uhel-
ných revírech propukaly i dvouměsíční stáv-
ky. Tuto nelehkou situaci se pokoušela řešit 
nově zvolená vláda Antonína Švehly. Úmr-
tím amerického prezidenta W. Wilsona ztra-
tila ČSR vlivného příznivce.

V našem městě se stěžejní událostí roku 
1924 stal první pobyt prezidenta Masaryka 
na zámku. Židlochovice byly díky tomu stře-
dem pozornosti širokého okolí. V kulturním 
životě města se projevilo 100. výročí naroze-
ní národního hudebního skladatele Bedři-
cha Smetany provedením několika zdařilých 
koncertů z mistrovy tvorby.

V oblasti školství vzbudila pozornost 
dostavěná a do provozu uvedená budova 
zimní rolnické školy a opravená a elektri-
fikovaná budova měšťanky, v níž se učilo 
260 žáků, někteří i z okolních obcí. Zlepšo-
val se vzhled a infrastruktura města – byla 
rozšiřována kanalizace, vodovod, přibývalo 
dlážděných ulic. Na parcelách ve čtvrti Žiž-
kov se stavěly další rodinné domky. I přes 
dokončenou regulaci Svratky změnila červ-
nová povodeň okolí města v jezero (na obr.).

Kvalita života se postupně zlepšovala 
– ustával nedostatek potravin, klesaly ceny, 
výroba a obchod se ustalovaly. Nepříjemný 
byl stálý nedostatek nájemních bytů brzdí-
cí růst města. Ve veřejném životě se dařilo 
místní organizaci Červeného kříže, jejíž 
přičiněním byla v místní lékárně zřízena 
poradna pro matku a dítě vedená městským 
lékařem. V roce 1925 vyrazil autobus pana 
Valentiniho na první pravidelnou linku 
Židlochovice–Brno a zpět, o nedělích pak 
se zájemci na zájezdy za krásami naší vlasti. 
Městu se začíná dařit.

Povodeň v červnu 1926 / foto: vlastivědný archiv

Publikace z první republiky k dispozici veřejnosti

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

Židlochovickému vlastivědnému spolku  
se podařilo získat ze soukromého vlastnic-
tví jedinečnou publikaci z roku 1927. Jed-
ná se o ALBUM representantů všech oborů 
veřejného života československého. Vydalo 
ho Umělecké nakladatelství Josef Zeibrd-
lich Praha. Hlavním redaktorem byl prof. 
F. Sekanina. Jen pro naladění zde podotý-
káme, že v první kapitole jsou uvedeny por-
traity všech členů první vlády revolučního 
shromáždění.

Kniha rozměrem 38x28 cm má 1203 stran 
a váží 7 kg

Kniha bude veřejnosti na prohlížení pří-
stupná v Městském archivu na Komenského 
ulici. Vypůjčení nebude možné. Za zpro-
středkování patří dík panu Vítu Betášovi. 

P. Wendsche drží sedmikilovou knihu,
jejíž úvodní strany patří prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi / foto: M. Moudrá



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Albrechtův most – nově dostavěný most v roce 1897 / foto: archiv Moravské zemské knihovny

Stejné místo v současnoti (březen 2015) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Barbara Wood: Země odpoledního slunce

Země odpoledního slunce je velmi čtivá a napínavá rodinná sága. 
Autorka vás vtáhne do doby osídlování Ameriky, do prostředí indiá-
nů, kovbojů a počátků automobilové dopravy.

Nové knihy

Pravdivé příběhy
JULIEN – Pod zámkem

Audioknihy
PEROUTKOVÁ – Anička 
na horách, VAVŘINCOVÁ 
– Taková normální rodinka

Naučná literatura
KLICH – Výlety podél Sázavy, 
GABZDYL – Neuvěřitelné 
Brno, ŠNAJDROVÁ – Psy-
choterapie našich prababiček, 
BLAHUŠOVÁ – Zahrada žije

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
HENKEL – V lese, STACHO 
– Hasiči a záchranáři

Básničky a říkadla
SVĚRÁK – Město spí

Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Kočičí 
pohádky, Psí hrdina, PEISER-
TOVÁ – Pohádky babičky 
kuličky

Pohádkové příběhy
HÁJKOVÁ – Krámek pana 
Smítka, HORÁKOVÁ – Moje 
maminka je nej

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
GOSS – Neuvěříte, co se stalo 
potom, ŠLIK – Po stopách 
ztraceného syna, BŘEZINO-
VÁ – Nevinná lavina

Fantasy romány
BARNHILL – Dívka, která 
upíjela měsíc, RAASCH – Led 
nebo oheň, MAAS – Dvůr 
křídel a zmaru

Dívčí romány
ORAM – Cinder & Ella, HAN 
– Prach a popel, WILSON 
– Čtyřlístek pro štěstí, KLI-
MENTOVÁ – Trable s tátou

Naučná literatura
GRYLLS – Extrémy naší 
planety, VOPĚNKA – Biblic-
ké příběhy pro nevěřící děti, 
BÁRTA – Malý chemik

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9

17Volný časwww.zidlochovice.cz
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovické pamětní lípy

I v našem městě k aktu vysázení pamětních lip v uplynulém 
století několikrát, zpravidla při událostech významných pro celý 
národ, došlo. Stávalo se tak obvykle z podnětu různých subjektů 
veřejného kulturně politického života města.

Lípa svobody, Masarykova a Wilsonova
První zprávu o vysazení pamětní lípy, ba dokonce tří lip, přináší 

kronika města v zápise z 1. května 1919, kdy v rámci dětské slavnosti 
byla v dolní části náměstí (dnes by rostla přibližně uprostřed křižo-
vatky) vysazena lípa na paměť vzniku samostatného státu nazvaná 
Lípa svobody. A na paměť mužů, kteří se o naši svobodu významně 
zasloužili, byly na svahu před kostelem vysazeny lípa Masarykova a 
Wilsonova.

Lípa k výročí TGM
Další lípa začala vyrůstat v parku až po 11 letech a spolu s pamětní 

deskou připomínala 80. výročí narození Tomáše Garriqua Masary-
ka.

Švehlova lípa
O čtyři roky později, zřejmě z podnětu Agrární strany, se sešlo vel-

ké množství lidí před rolnickou školou, aby uctili památku význam-
ného agrárního politika Antonína Švehly zasazením lípy. Při této 
slavnostní příležitosti byla ulice Šafaříkova (dnes Tyršova) přejme-
nována na ulici Švehlovu.

50 let od vzniku Československa
Až po dlouhých 34 letech, která neposkytovala mnoho příležitos-

tí k vysazování pamětních stromů, byla v roce 1968 opět vysazena 
pamětní lípa. Stalo se tak v květnu na trávníku vedle pomníku osvo-
bození a strom měl připomínat 50. výročí vzniku předválečného 
Československa (na obrázku). K patě stromu byla položena kamen-
ná tabulka s letopočty 1918–1968.

Lípa Václava Havla
Poslední vysazená lípa, připomínající osobnost prezidenta Václava 

Havla, roste vedle jeho malého památníčku u mostu od roku 2012.

Jak se daří lípám dnes
Památníky se nejen staví, ale i boří. Někdy z donucení, jindy třeba 

z nenávistné malosti. A jak se během času dařilo židlochovickým 
pamětním lípám? 

Lípa na náměstí musela ustoupit stavbě silnice. Lípy před kostelem 
potkal asi podobný osud při úpravě terénu kolem kostela. Lípa v par-

ku zdárně roste. Zato deska pod ní byla třikrát zničena ne z nutnosti, 
ale z nenávisti. Švehlově lípě se na jejím místě dodnes daří a každo-
ročně to ohlašuje vůní své bohatě kvetoucí koruny. Jen jméno, jež 
měla připomínat, poněkud ustoupilo z našeho historického povědo-
mí. Lípa svobody vysazená u pomníku osvobození se tiše ztratila i s 
tabulkou v rachotu tanků jednoho srpnového dne.

Ať tedy zbylé tři lípy ještě dlouho krášlí naše město a ucítivše v létě 
jejich vůni, vzpomeňme těch, v jejichž jménu byly vysazeny.

Sázení lípy k 50 letům založení republiky
v prostředípřed základní školou Tyršova. 

Deska v pohnutých dobách roku 1968 záhy zmizela.
Na foto: František Šnajnar a pan Martínek

/ foto: vlastivědný archiv

Významné události své historie si od pradávna snaží uchovat ve své paměti každý národ nejrůznějšími způsoby. Aby se nezapomnělo, 
staví se pomníky, sochy, osazují pamětní desky a kameny, ale také se vysazují pamětní stromy. U nás se k tomuto účelu používá slovanský 
kultovní strom lípa.

řádková inzerce

Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení.
S opravami počítám.  Tel. Tel. 732 907 439
Přivýdělek. www.primavydelek.cz
Hledám pronájem chatky na léto v Židlochovicích a okolí. 
Tel.: 739 216 588







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
Hledám byt, stačí udržovaný stav.  Tel. 731 333 710











Výstavy:
3.–31. 5. | 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
Statické a dynamické ukázky a možnost vyzkoušení vybraných 
činností na připravených stanovištích.
místo: požární stanice Židlochovice
pořádá: SDH a JSDH Židlochovice

9. 5., 18:00 | ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Známá díla klavírních mistrů v podání absolventů ZUŠ.
místo: sál Robertovy vily
pořádá: ZUŠ Židlochovice

10. 5., 10:00–16:00 | ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŽIDLOCHOVICE
místo: mateřská škola, sídliště Družba 673
pořádá: MŠ Židlochovice

12. 5., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Vystoupí Dětský folklórní soubor Hanýsek ze Šakvic.
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

13. 5., 7:00 | VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
místo: sraz na parkovišti u fotbalového stadionu
pořádá: Městské kulturní středisko
 
17. 5., 15:00 | DEN MATEK 
Posezení dříve narozených ke dni matek.
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého ul.
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

17. 5., 16:00 | ŠKOLNÍ AKADEMIE
Základní škola Židlochovice zve všechny rodiče I. stupně.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Základní škola Židlochovice

19. 5., 14:00–18:00 | JURTA OTEVŘENÁ
Den otevřených dveří v jurtě Přírodní školky Výhonek.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek
vstupné: dobrovolné

19. 5., 7:00 | OTEVŘENÍ SEZÓNY  – 1. NEOS 2018
Závody rádiem řízených modelů aut se spalovacím a el. motorem.
místo: RC dráha Židlochovice
pořádá: FunRace

24. 5. | MĚ100ŽIDLÍ – WORKSHOP NA VÝROBU ŽIDLÍ
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

24. 5., 17:00 | NETRADIČNÍ SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: u hlavního dětského hřiště na sídlišti (u školky)
pořádá: starosta města

25. 5., 18:00–23:00 | NOC KOSTELŮ
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko,
 Římskokatolická farnost Židlochovice

26. 5., 7:00 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1/8 BUGGY
místo: RC dráha Židlochovice
pořádá: FunRace

Kulturní a sportovní akce v květnu 2018
PŘIPRAVUJEME V ČERVNU:
1.-30.6. | MARTIN PUTTNER - výstava fotografií
“Semínko” – jako symbol vzniku opětovného vykvetení nového 
květu, vzniku nové vody, nového kyslíku, nové výsadby všech mož-
ných květin a stromů a opětovného obnovení života a harmonie.
místo: Malá galerie RTIC a Galeire Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko,
 restaurace Za komínem

2. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru

3. 6., 13:30–16:00 | XVI. OBLASTNÍ VŠESOKOLSKÝ SLET
místo: fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

7. 6., 19:00 | JAZZ ZA KOMÍNEM
Vystoupí mezinárodní jazzové kvarteto Ray Aichinger European 
Quartet (feat. Martin Kleibl).
místo: restaurace Za komínem
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 100 Kč
předprodej: od 15. května na Informačním centru

9. 6., 13:00 | BABSKÉ HODY
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Blučiňáci.
místo: náměstí Míru
pořádá: Město Židlochovice a židlochovické baby

16. 6., 15:00 | SETKÁNÍ S GBELANY
Přátelské setkání s partnerským městem Gbely s programem.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

pozvánky

19Kulturawww.zidlochovice.cz

Zájezd na divadelní představení

SATURNIN
5. listopadu 2018
Živě hraje swingová kapela

Melody Gentlemen.

Cena: plná 416 Kč | senior/student 283 Kč
Objednávky vstupenek do 15. května
na Informačním centru, tel.: 547 426 024.
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Narozeniny paní Marie Zitterbartové (na snímku) s J. Vitulou / foto: P. Vrba

Seminář o víně – Autentická vína, degustace po přednášce / foto: L. Betášová

O pohár starosty, závody v požárním sportu / foto: L. Betášová

Sázení lípy zpěvem doprovodil Dětský sbor Židlochovice / foto: M. Moudrá

Mše za město, P.Cebula dává poslední pokyny vlajkonošům / foto: M. Mžíček

Autogramiáda Davida Vávry po besedě / foto: L. Betášová

Mše za město, mladí skauti přinášejí dary k oltáři / foto: M. Mžíček

Vernisáž výstavy obrazů Karla Války v Malé galerii RTIC / foto: L. Betášová


