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Stavební práce plánované na prázdniny 
jsou v plném proudu, jde vše podle plánu?

Co se týče výstavby budoucího nádraží, 
běží stavba na plné obrátky. Na konci prázd-
nin by měl být hotový prostor autobusového 
nádraží a současně se nám podařilo domlu-
vit s ) rmou Hulman na dřívějším předání 
areálu sběrných surovin. Díky tomu rych-
le pokračuje i výstavba vlakové části. Další 
stavbou, běžící podle plánu, je předzámecký 
park, který by měl být také hotov na konci 
prázdnin.

Jak se změní doprava do Brna po zpro-
voznění terminálu?

Vlak bude jezdit přímým spojem bez 

Jan Vitula: Při výkopech jsme narazili na fragmenty původní peršntejnské tvrze

přesedání, to znamená, že do centra Brna 
se dostanete za 25 minut. V současnosti 
trvá cesta podle jízdního řádu 33 minut na 
Zvonařku, to ale jen v případě, kdy nejsou 
žádné dopravní problémy. Vlaková doprava 
bude mít vzhledem k zavádění rezidenčního 
parkování v Brně svoji výhodu i ve srovnání 
s dopravou osobním autem.

Víte, jaké vlaky budou do Brna jezdit?
Pro Židlochovice budou vyčleněny nové 

moderní vlakové soupravy, které budou 
patřit k tomu nejlepšímu, co bude na našich 
železnicích jezdit.

 Díky a zpátky tedy k výkopovým pra-
cím, směřujícím hluboko pod povrch Žid-
lochovic. Dochází k nějakým archeologic-
kým nálezům?

 Ano. V místě budoucího vodního prv-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

ku jsme při výkopových pracích narazi-
li na fragmenty pravděpodobně původní 
pernštejnské tvrze a také na torzo zámec-
ké jímky, z přelomu století devatenáctého. 
Běžnou praxí investorů bývá takovéto nále-
zy co nejrychleji zasypat, protože se s nimi 
pojí povinnost archeologického průzkumu. 
To znamená především zvýšená časová, ale 
i ) nanční investice oproti původnímu plánu. 
Z našeho pohledu by se však jednalo tako-
vým postupem o trestuhodnou nedbalost. 
Proto naopak přemýšlíme, jak tyto nálezy 
případně zakomponovat do nově vznikající 
stavby.

To je zajímavé. Při rekonstrukci zámku 
k žádnému srovnatelnému nálezu nedošlo?

Podobné nálezy samozřejmě byly učině-

Mě100židlí
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ny i při rekonstrukci sítí a povrchu uvnitř 
zámeckého areálu. I zde se našly některé uni-
kátní záležitosti. Znovu objevena byla napří-
klad chodba původního zámeckého vodo-
vodu. Zde předpokládáme, že nálezy budou 
pouze zakonzervovány pro příští generace, 
což bohužel není samozřejmostí, jak jsem 
již zmínil výše. Na tomto místě bych chtěl 
vyzdvihnout spolupráci s bývalou zaměst-
nankyní MÚ paní Hanzlíkovou, která přes 
odchod do důchodu městu v oblasti památ-
kové péče pomáhá a zachraňuje mnohé.

Chráníte jen historicky cenné nálezy?
Je velmi složité odpovědět na otázku, co je 

a co není cenná památka. Jsou lokality chrá-
něné zákonem, kde je to předem jasné. Jsou 
ale i místa ve městě, která takto chráněná ne-
jsou, a přesto jejich zachování považujeme za 
mimořádně důležité. Typickým příkladem 
je bývalá budova vlakového nádraží. Městu 
se podařilo změnit původní názor Správy 
železničních dopravních cest, který počítal 
s demolicí objektu. Stávající projekt pracuje 
se záměrem budově vrátit původní podobu 
a využít ji jako zázemí pro cestující. Když si 
ji zblízka prohlédneme, zjistíme, že se jed-
ná o mimořádně půvabný objekt, jakých se 
v České republice zachovalo jen málo.

Nádražní budova je skutečně krásná, 
ale co třeba fořtovna (historická budova s 
lomenou střechou mezi Penny a zámeckým 
parkem), u ní se rekonstrukce nechystá?

Po dokončení předzámeckého parku počí-
táme i s rekonstrukcí bývalé fořtovny. Tento 
objekt je dnes ve velmi špatném stavu s řadou 
naprosto nevhodně provedených zásahů. 
Například jde o nesymetricky zazděná okna, 
popřípadě nevhodné stavební materiály. 
Fořtovna patří nesmazatelně k charakteru 
tohoto území. Po jejím dokončení získáme 
krásnou budovu, ve které vzniknou tři zcela 
nové byty.  Nakonec to tedy vypadá, že po 
dokončení stavebních úprav zůstane v úze-
mí od zámku k vlakovému nádraží jen jedi-
ná skutečně problematická budova, kterou 
je „židlochovická Vaňkovka“. Věřím ale, že 
majitel pan Outulný  se nakonec rozhodne 
tento objekt zprovoznit ku prospěchu celého 
města. 

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na sklenku vína na volné prostranství vedle Informačního centra, 
Masarykova 100, ve dvou prázdninových termínech, a to ve středy 25. července a 29. srp-
na 2018 v 18:00 hodin.  Ing. Jan Vitula, starosta

Ing. Martin Dratva
Odbor invesic a místního hospodářství

Město se v posledních letech snaží oživit 
plochy, které se nacházejí v blízkosti doprav-
ních staveb – ostrůvky v silnicích, pásy mezi 
chodníkem a vozovkou a podobně. Jedná se 
o stanoviště, která jsou z hlediska podmínek 
pro růst rostlin značně extrémní, většinou 
jsou to velmi slunná a suchá místa, s velkou 
dopravní zátěží, v zimním období je půda 
negativně ovlivněna používáním posypo-
vých solí. 

Ve snaze vytvořit atraktivní kvetoucí vege-
tační prvky v blízkosti frekventovaných míst 
města (za předpokladu přiměřených ) nanč-
ních nákladů na založení a údržbu) jsme při-
stoupili postupně od roku 2012 k zakládání 
tzv. „smíšených trvalkových záhonů s vyšším 
stupněm autoregulace a extenzivní údržbou“. 
Jak již název napovídá, tento poměrně nový 
koncept (v ČR se začal používat od počát-
ku 21. století) představuje výsadbu rostlin 
bez osazovacího plánu, smíchání rostlin při 
výsadbě, což umožňuje volnější rozrůstání 
rostlin mezi sebou. Základem jsou trvalky, 
které jsou doplněny hlavně cibulovinami, 
v menší míře dřevinami a dvouletkami. Rost-
liny jsou po výsadbě mulčovány většinou 
štěrkem, který mírní zaplevelování a vysy-
chání půdy. Tento typ výsadeb nemá nahra-
dit klasický, intenzivně udržovaný trvalkový 
záhon. Jedná se o méně náročnou alternati-
vu, která má nesporné výhody. 

Zakládání smíšených trvalkových záhonů neplní jen estetickou funkci

Jarní krásu zajistí v záhonech cibuloviny, duben 2018 / foto: M. Dratva

pokračování na straně 4 >> Záhony u nové zastávky, červen 2018 / foto: M. Dratva
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 25. května 2018
RM schvaluje: 

uzavření smlouvy na dodávku elektrické 
energie pro rok 2019 s dodavatelem nabí-
zejícím nejnižší cenu: Eneka s. r. o., Obřan-
ská 915/101a, 614 00 Brno-Maloměřice.

RM jmenuje:
Ing. Radmilu Ka@ ovou členem Komise 
sociální a zdravotní.
pověřencem pro ochranu osobních údajů 
města Židlochovice spol. INIT technology 
s. r. o., zastoupenou Ing. Radkem Černo-
bilou, se sídlem Prostřední 132, 686 01 
Uherské Hradiště.

RM rozhodla:
udělit ocenění za přínos městu občanům: 
Miroslavu Gergelovi, Aloisu Kvasničkovi 
a Františku Pacasovi.

RM 8. června 2018 
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o díle na zpracování stu-
die rekonstrukce a dostavby areálu fotbalo-
vého stadionu s ) rmou SENNA architekti 

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

s. r. o., Merhautova 950/72, 613 00 Brno, 
v částce dle předložené nabídky 292 000 
Kč bez DPH.
ukončit nájemní smlouvu č. 13/17 ze dne 
1. 2. 2017 na byt č. 3 v domě č. p. 256 na 
Coufalíkově náměstí dohodou ke dni 
30. 6. 2018.
zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126, 
Fotbalovému klubu Židlochovice na 
období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.
pronajmout byt č. 5 v domě č. p. 393 na 
ul. Havlíčkově od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 
s možností automatického prodlužování. 

RM ukládá:
požádat Státní pozemkový úřad o zahájení 
komplexních pozemkových úprav. 

RM schvaluje:
jako pořadatele židlochovických hodů 
2018, konaných ve dnech 14.–16. 9., T.J. 
Sokol Židlochovice, Tyršova 161.

RM 22. června 2018
RM rozhodla: 

vyhlásit výběrové řízení na dodáv-
ku služeb „Zimní údržba místních 
komunikací – vozovek v období  2018–2021“ a 
„Zimní údržba místních komunikací – chod-
níků v Židlochovicích v období 2018–2021“.

<

<

<

<

<

<

RM souhlasí:
s vytvořením jedné pracovní pozice 
(investičního referenta) na Odboru inves-
tic a majetku města Židlochovice s vypsá-
ním výběrového řízení na tuto pozici.

RM bere na vědomí:
vzdání se funkce Ing. Zdeňky Koutné, 
vedoucí Odboru investic a majetku města 
Židlochovice, ke dni 31. 7. 2018.

RM jmenuje:
do funkce vedoucí Odboru investic 
a majetku města Židlochovice Ing. Kateři-
nu Cmarkovou, s účinností od 1. 8. 2018.

RM schvaluje: 
uzavření smlouvy na dodávku zemního 
plynu pro období 2019–2021 s dodava-
telem nabízejícím nejnižší cenu: Utylis 
Energie s. r. o., Maltézské náměstí 537/4, 
Malá Strana, 118 00 Praha 1.

RM 29. června 2018
RM rozhodla: 

uzavřít smlouvu na akci „Rekonstrukce 
uhelny na školní dílnu – stavba“ se společ-

<

<

<

<

<

<

Kanalizace patří mezi nejdůležitější 
infrastrukturní složky města. Zřejmě pro-
to, že je pro nás v podstatě neviditelná, 
není příliš často diskutovaným tématem. 
Tedy dokud vše funguje. 

Pohled do historie
Naše město je společně s dalšími šesti 

obcemi členem dobrovolného svazku obcí 
VAK Židlochovicko. Ten byl založen v roce 
1993. Jeho hlavním posláním bylo stanoveno 
zabezpečení pitnou vodou, odvádění a čiš-
tění odpadních vod a rozvoj vodárenských 
soustav a kanalizací. Od roku 2013 je svazek 
napojen na Vírský oblastní vodovod. Záro-
veň je vlastníkem prameniště ve Vojkovicích, 
se kterým se stále počítá jako se záložním 
zdrojem. VAK po celou dobu spolupracuje 
s Vodárenskou akciovou společností, která 
veškerý majetek svazku provozuje. 

Co nám odhalil generel?
Od loňského roku zpracovává společnost 

Aquatis tzv. generel stokové sítě v Židlo-
chovicích. Jedná se o podrobnou analýzu 

Kanalizace v Židlochovicích   

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

mechanismu provozu a fungování kanali-
zační sítě v nejrůznějších klimatických situ-
acích. Z této analýzy byl vytvořen model, 
který přesně popisuje stav infrastrukturní 
sítě a možnosti jednotlivých přečerpáva-
cích stanic (jejich chování například během 
povodní) a v neposlední řadě nastiňuje kon-
cepci jejího rozvoje. 

Plánované investice
Každým rokem valná hromada VAKu 

schvaluje plán rekonstrukcí a oprav. V sou-
časné době dokončujeme projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci kanalizace na ulici 
Masarykova v úseku od ulice Husovy smě-
rem do města, zhruba v délce 200 m. Od 
začátku července proběhne oprava kanaliza-
ce na ulici Žižkova.  

Proč jsou tak časté a neplánované opravy 
na kanalizační síti

Určité části kanalizační sítě jsou poměrně 
staré. Jsou provedeny z ne příliš kvalitního 
betonu. Nejstarší úseky pochází z roku 1965 
a jedná se zejména o lokalitu Žižkov. Pro 
letošní rok jsme nechali provést kamerové 
zkoušky v rámci celého Žižkova. Součástí 
akce bylo také vyčištění kanalizace v této čás-
ti města. Z kamerového pozorování vyply-

nulo, že nejhůře jsou na tom ulice Žižkova, 
část ulice Bezručova, část ulice Alšovy a Tyr-
šovy. Příští rok jsou naplánované kamerové 
zkoušky na ulicích Havlíčkova, Masaryko-
va, Strejcův Sbor, Nad Farou a Malinovské-
ho. Ze závěrů tohoto pozorování sestavíme 
následně další plán oprav a rekonstrukcí. 
O dalších krocích vás budeme informovat 
na stránkách tohoto listu.

Majitelé rodinných domů a zahrádek 
s trvalým pobytem v Židlochovicích 
mají možnost si zdarma vyzvednout 
kompostér na sběrném dvoře. 

Sběrný dvůr se nachází na ulici 
Topolová, č. p. 908.

Kontejnery vyzvedávejte 
v otevírací době sběrného dvora:

po  15:00–18:00
st  10:00–11:30, 12:30–17:00
čt    8:00–11:30, 12:30–17:00
pá    8:00–11:30, 12:30–18:00
so    9:00–13:00
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Miroslav Gergel, Alois Kvasnička a František Pacas převzali ocenění města

V neděli 25. června proběhlo v obřad-
ní síni radnice ocenění tří občanů našeho 
města. Oceňování osobností za dlouhodo-
bý přínos městu probíhá již od roku 2007. 
Můžeme říci, že se tento akt stal již tradič-
ní a nedílnou součástí novodobých židlo-
chovických dějin. 

Letos byli na základě vašich návrhů nomi-
novány osobnosti Miroslav Gergel, Alois 
Kvasnička a František Pacas – Orko. Aloisu 
Kvasničkovi bylo uděleno ocenění za přínos 
městu v oblasti rozvoje společenského živo-
ta a zachování kulturních hodnot Miroslavu 
Gergelovi za rozvoj společenského života 
a Františku Pacasovi za činnost s mládeží 
a rozvoj kulturně společenského života. Čin-
nost těchto lidí, ale také osobností, které byly 
oceněny v letech minulých, byla a je mnohdy 
nenápadná, neokázalá a nezištná. Pro rozvoj 
komunity a města je ovšem velmi podstatná, 
protože vytváří jeho duši. Všem osobnos-
tem, které v minulosti ocenění dostaly, touto 
cestou ještě jednou děkujeme za plody jejich 
bohulibé činnosti.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

A. Kvasnička přebírá ocenění za přínos městu / foto L. Betášová 

>> pokračování ze strany 2  

Zakládání smíšených trvalkových záhonů neplní jen estetickou funkci

Velkým přínosem je univerzálnost tvorby 
květinového záhonu při použití prověřených 
směsí, které porostou dobře i v nepřízni-
vých podmínkách, a zároveň budou výsadby 
udržitelné při poměrně nízkých ) nančních 
nákladech.

Inspirací pro tvorbu smíšených trvalko-
vých záhonů jsou společenstva z okolní pří-
rody i ze vzdálenějších oblastí. Ve výsušném 
a prašném mikroklimatu města lze uplatňo-
vat stepní, lesostepní či nízké prérijní typy 
vegetace. Možná můžou na někoho tyto typy 
záhonů působit až příliš divoce a svým vzhle-
dem se v určitém období blíží spíše května-
tým přírodním společenstvím. Všeobecně je 
však jakýkoliv kvetoucí záhon vnímán větši-
nou lidí pozitivně.

Environmentální přínos smíšených 
trvalkových záhonů

Pokud se podíváme na smíšené trvalkové 
záhony v širších souvislostech, lze konsta-
tovat, že tento typ vegetačního prvku nemá 
zdaleka jen estetickou funkci. Může částečně 

zmírnit negativní vlastnosti městského pro-
středí, jako je přibývání zpevněných ploch 
a s tím související změna vodního režimu, 
zvýšená prašnost, teplota a hluk. Trvalko-
vé výsadby jsou jednoznačně přínosem pro 
podporu biodiverzity bezobratlých a drob-

ných obratlovců. Pokud záhon navazuje na 
další vegetaci systému zeleně města, může 
záhon podobně jako ÚSES v krajině plnit 
i funkci biokoridoru podél komunikací.

>> pokračování v dalším čísle

Květy trvalek jsou zdrojem potravy pro hmyz / foto: M. Dratva
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Město občanům také letos přispěje na opravu a rekonstrukci fasád  

V loňském roce jsme připravili nový 
dotační program pro občany, který má za 
cíl ) nančně pomoci s opravou a rekonstruk-
cí fasád nemovitostí ve městě. Na základě 
vaší kladné odezvy jsme stejný druh pod-
pory schválili i letos. Rada města a následně 
zastupitelstvo odsouhlasily celkem 14 žádos-
tí v celkové výši 307.500 Kč, přičemž celková 
požadovaná částka všech podaných žádostí 
činila 403.270 Kč. Jsem rád, že samospráva 
může pomoci a pomáhá také touto formou 
ke zkrášlování našeho města.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Nové fasády vylepšují celkový vzhled našeho města / foto: T. Šenkyřík

Ing. Vít Havel
Odbor informatiky

Na internetových stránkách města Žid-
lochovice byla koncem měsíce června 2018 
aktualizována interaktivní mapová aplika-
ce „Mapa závad“. Aplikace slouží občanům 
města i jeho návštěvníkům. Cílem je upo-
zornit vedení města a pracovníky městského 
úřadu na vzniklé technické závady a pro-
blémy spojené s majetkem města, životním 
prostředím, dopravou a dalšími záležitostmi. 
A to bez nutnosti chodit na úřad.

Aplikace byla vylepšena tak, aby se dala 
snadno používat i na chytrých telefonech 
a tabletech. Nutné je mít pouze připojení 
k internetu. Bylo optimalizováno vlastní 
vyplnění formuláře závady i prohlížení zapsa-
ných závad a jejich řešení. Pokud umí chytrý 
telefon určit pozici (GPS), je možno pomocí 
tlačítka vložit značku místa se závadou do 
mapy a zároveň místo přímo vyfotografovat. 
Aplikaci naleznete na: http://mapazavad-zid-
lochovice.zidlochovicko.cz nebo na interne-
tových stránkách města Židlochovice v levé 
části v oddílu Občan/Mapa závad.

V nabídce je k zakliknutí celá řada typů 
závad (např. v ulici nesvítí světlo, díra 
v komunikaci, poškozená lavička, přeplně-
ný koš na odpad, černá skládka, překážka 
na komunikaci), uvést lze ale i jiné, jež ne-
jsou tak běžné. Díky internetu lze na závadu 
upozornit kdykoliv a ne jen v pracovní době 
úřadu.

Odpovědní pracovníci města se na zapsa-
nou závadu snaží reagovat v co nejkratším 
čase a zapisují postup řešení, případně jiná 
sdělení vysvětlující jejich postup. Pokud 
oznamovatel závady uvedl při zápisu e-mail 
(což doporučujeme), je průběžně informo-
ván o každém novém záznamu u závady. 
Oznamovatel i veřejnost má tak aktuální 

Mapa závad

přehled o nahlášených závadách, o průběhu 
jejich odstraňování i o jejich vyřešení.

Formulář na konci vašeho oznámení záva-
dy požaduje vyplnění jména a e-mailové 
adresy, nebo telefonního čísla. Žádný z těch-
to zadaných osobních údajů nebude samo-
zřejmě zveřejněn, uvidí ho jen odpovědný 
pracovník města při přihlášení do systému.

Ihned po zapsání do tabulky se informace 
o problému dostane k pověřeným pracovní-
kům. Pověřený pracovník městského úřadu 
zaznamená přijetí informace o závadě, zapíše 
do aplikace průběh řešení a postupně upraví 
i stav řešení. Ihned po úpravě oznamovatel 
i veřejnost mohou řešení sledovat na inter-
netu. Zda se podařilo závadu vyřešit, jaký 

byl zvolený postup a kdy k nápravě došlo či 
dojde, to vše bude aktuálně na mapě znázor-
něno barevnými praporky a okomentováno 
v přiložené tabulce. Každý stav řešení má 
svoji barvu písma i praporku.

Chybně či nesmyslně nahlášené závady 
jsou umístěny pracovníkem města do katego-
rie spam, která však zůstává uložena v data-
bázi aplikace, ale nezobrazuje se v přehledu 
závad. Pokud by tedy nastal sporný případ, je 
možno takovou závadu opět vrátit k řešení.

Vážení občané, věříme, že budete rádi 
využívat nabízenou možnost komunikace 
s naším úřadem, a my můžeme touto cestou 
rychleji reagovat na vaše podněty a upozor-
nění. 

Zápis a sledování závady v aplikace Mapa závad 



Aktuálně: Stavba vlakového terminálu

připravila
Milena Moudrá

Proč byla rozebrána stará zeď zahra-
dy Robertovy vily? Bude při obnovování 
zdi po ukončení stavby přihlédnuto k její 
původní historické podobě?

Stará zeď musela bohužel ustoupit termi-
nálu z důvodu nedostatku místa pro otá-
čení autobusů. Kámen byl odvezen na naši 
skládku a bude nadále využíván na nejrůz-
nější stavby a stavbičky města, například na 
pohledových zídkách. Na historických foto-
gra) ích je vidět, že zeď byla omítnutá. Proto 
i nová zeď, která bude o několik metrů posu-
nuta směrem k vile, bude omítnuta a posta-
vena bude z cihel. Kousek původní zdi, který 
zůstal zachován, bude opraven. 

Jinak přistupovali památkáři s projektan-
tem k vstupní bráně do areálu vily. Ta byla, 
jak se zdá ze starých fotogra) í,  dřevěná 
a víme, že byla stejně jako zeď protipovod-
ňovou ochranou areálu vily. Protože tato 
funkce dnes již není potřeba, bude brána 
i branka z kovových pro) lů a bude kopírovat 
prvky, které jsou použity na zábradlí vily.

Jak bude po dostavbě řešen přístup do 
areálu Robertovy vily?

Přístup bude stejný jako před zahájením 
prací, jen jak jsem již uvedla, o několik metrů 
posunut blíž k vile. Zároveň budou zbudová-

ny nové chodníky, což umožní komfortnější, 
ale hlavně bezpečnější pohyb chodců před 
vstupem do zahrady.  Nově však vznikne pří-
stupový chodník i zezadu, z ulice Robertovy. 
Příjezd do areálu vily pro automobily bude 
řešen přes terminál, avšak jen s povolením 
města, jak tomu bylo doposud. 

Stavba probíhá na několika místech. 
Lidé  se ptají,  kde bude nástupní perón 
a kolejiště, jaké bude zázemí pro cestují-
cí,  jestli hluboké díry, které vznikly v zemi 
mezi žabčickou silnicí a cyklostezkou, jsou 
základem pro podzemní parkoviště nebo 
podchody. 

Zajímají se také o starý  nádražní do-
mek.

Výstavba terminálu je v podstatě tvořena 
třemi stavbami.

Část A je v prostoru před vilou a budou 
zde zastávky autobusů s přestupem na vlak, 
místo pro odstavování autobusů, asi 100 míst 
pro odložení kol se stojany a uzamykatelný-
mi boxy, parkoviště pro invalidy. 

Dále zde proběhne rekonstrukce původní  
nádražní budovy. Město zajišťuje opravu její 
vyšší částikde v přízemí vznikne veřejné WC 
a čekárna. V patře bude služebna městské 
policie, která zajistí, aby naše nové nádraží 
bylo bezpečným místem. Nižší část nádražní 
budovy opravuje Správa železniční dopravní 
cesty (SŽDC), která ji využije pro technolo-
gické zázemí železnice.

V prostoru přes silnici, tedy mezi řekou 
a silnicí, vybudujeme velké pozemní parko-
viště s 86 místy. Tyto velké plochy je potřeba 
odvodnit, a tak v duchu současných zásad 
musíme vodu zasakovat – proto ty hlubo-
ké jámy. Nepropustná zemina musela být 
odtěžena a nahrazena štěrkem, nad kterým 
budou umístěny zasakovací krechty.

Stavbu kolejové dopravy v tomto úseku 
bude realizovat Správa železniční dopravní 
cesty s. p. Trať z Hrušovan bude celá přesta-
věna a elektri) kována. Bude opět jednokolej-
ná, před nádražím v Židlochovicích se koleje 
rozdělí na dvě. Koleje budou umístěny hned 
vedle silnice. Od silnice tedy v tomto pořadí: 
silnice – kolej – nástupiště – kolej – nástupiš-
tě vlak a autobus – silnice terminálu. 

Hlavní žabčická silnice musí být v mís-
tě terminálu rekonstruována, neboť nemá 
dostatečné parametry co do únosnosti a šíř-
ky. U ní budou umístěny také dvě zastávky 
pro autobusy přijíždějící od Žabčic. Bude zde 
vybudován nový přechod a upraveny nava-
zující chodníky. Před stavbou viditelných 
ploch je ale ještě nutné uložit a přeložit celou 
řadu technických sítí – kabelů i trubek. 

Další část stavby, část B, se týká stávajícího 
autobusového nádraží a část C je pak parko-
viště podél ulice Zámecké, přesněji naproti 
Penny mezi silnicí a budoucím parčíkem. 

Stavba vlakového terminálu je rozhodně jednou z největších stavebních investic města v horizontu několika desítek let a dotýká se nás 
všech. Proto není divu, že obyvatele města toto téma velmi zajímá. Objevují se dotazy na průběh a dokončení stavby, na další uspořá-
dání kolem terminálu, na parkování apod. Výstavbu má na starosti Odbor investic a místního hospodářství, konkrétně se ptáme jeho 
vedoucí Ing. Koutné.

Plán nového vlakového terminálu 

pokračování na straně 7 >> 
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Zahrada Robertovy vily

Rekonstruovaná nádražní budova Vlaková zastávka

Autobusová zastávka

Nové pozemní parkoviště

KolejištěKolejiště směr Hrušovany



Stavba vlakového terminálu

>> pokračování ze strany 6 do konce tohoto roku. 
Už začátkem září by však měly z nových 

zastávek odjíždět autobusy,  celkové dokon-
čení, včetně úpravy zeleně, je pak plánováno 
až koncem roku.

A kdy odjedeme ze Židlochovic prvním 
vlakem?

První vlaky by měly začít jezdit v prosinci 
2019. Proč tak pozdě? Protože pro průjezd 
vlaků ze Židlochovic musí být přestavě-
no kolejiště v Hrušovanech, které leží na 
významné mezinárodní trati, takže stavba 
bude složitý logistický oříšek. 

 
Jaká potom bude organizace dopravy? 

Budou vlaky jezdit do Brna bez přesedání 
v Hrušovanech a dál až do Tišnova?  

Ano, vlakem se bez přesedání bude jezdit 
až do Brna a do Tišnova.

Cestují, kteří vystupují na zastávkách 
mezi Modřicemi a ústředním hřbitovem 
a Strážní, zajímá, jestli pak budou nějaké 
autobusy ze Židlochovic jezdit a tyto 
zastávky obsluhovat.

Zatím se počítá, že budou autobusy jezdit 
po ústřední hřbitov, v delších intervalech než 
teď. Ale toto je ještě předmětem jednání. 

 Hovořily jsme také o přemístění zastá-
vek na autobusovém nádraží blíž k zámec-
kému plotu. Tam ale stojí tzv. adosácký 
domek, co bude s ním?

Budova Adosy je v územním plánu určena 
k asanaci , zatím se nám ale z důvodu vyso-
kých ) nančních požadavků ze strany Adosy 
nepodařilo dohodnout.  Budeme se však dál 
snažit o jeho odstranění.

Do kdy je plánováno zjednosměrnění 
ulic Zámecká, Cukrovarská, Robertova? 

Až do ukončení stavby terminálu zde 
budou odstavovány čekající autobusy. Po 
vybudování nových zastávek, což by mělo 
být v září, už budou zajíždět jen ty čekající, 
takže doprava se v těchto dnes tolik namá-
haných ulicích v obytných lokalitách zase 
zklidní. 

Přestavba autobusového nádraží s sebou 
nese značná omezení hlavně pro chodce. 
Chtěli bychom touto cestou chodce požádat, 
aby ve zmíněné lokalitě byli obezřetní 
a využívali  bezpečné označené cesty a pře-
chody.  

Děkujeme za pochopení v době omezení 
provozu.

Zde vznikne 26 nových parkovacích míst 
a  volná plocha mezi silnicí, autobusovým 
nádražím a ulici Zámeckou 

Jaká je budoucí podoba autobusového 
nádraží? 

Stávající autobusové nádraží bude přesta-
věno v parametrech, které odpovídají sou-
časné velikosti autobusů a požadavkům na 
nástupiště. Dále budou nástupiště od hlavní 
silnice přeloženy do prostoru před zámec-
kým plotem. 

Odstavování autobusů zde bude zruše-
no, bude se jednat jen o zastávky, nikoliv 
nádraží.

A jak bude vypadat vlakový terminál?
Terminál bude doplněn  mobiliářem – pří-

střešky pro cestující, informačními cedule-
mi, drážním rozhlasem, lavičkami i pítkem. 

Stávající přístřešky pro cestující se  z 
původního autobusového nádraží  přemístí 
na zastávky autobusů u ulice Havlíčkovy a 
na sídlišti, kde pro ně již stavíme plochy.

Jde stavba podle plánu? 
Ano, ale je na ni velice málo času, naše 

nekolejová část terminálu musí být hotová 

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

Na nejbližším úřadě si nyní můžete vyří-
dit vydání nového řidičského průkazu, dále 
také výměnu starého nebo neplatného prů-
kazu za nový, případně vydání karty řidiče 
do digitálního tachografu. Stejně tak vám 
zde pomůžou při změně údajů (např. pří-
jmení), ztrátě, poškození, zničení, odcizení 
či reklamaci dokladu. Také si na zvoleném 
úřadě zajistíte výpis z evidenční karty řidi-
če, stav bodového konta a záležitosti spo-
jené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam 
všech úřadů obcí s rozšířenou působností 
naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.

Dojet na úřad obce s rozšířenou působ-
ností v místě vašeho trvalého bydliště však 
musíte např. při odnětí nebo vrácení řidič-
ského oprávnění, omezení oprávnění atd. 

K žádosti už nepotřebujete papírovou 
fotogra@ i

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papí-
rovou fotogra) í. Podle nové úpravy systém 
sám vyhledá, zda již nemáte fotogra) i v jiné 
databázi (např. z občanského průkazu nebo 

cestovního pasu), a pokud bude vaše podo-
ba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec 
nebudete. V případě, že jste změnili vizáž 
a vaše podoba se na první pohled nesho-
duje s fotogra) í v existujících databázích, 
vyfotí vás úředník přímo při vyřizování 
žádosti. Nově se také na každý doklad bude 
prostřednictvím podpisového tabletu poři-
zovat digitalizovaný podpis žadatele.

Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad 
ponesete papírovou fotogra) i, je vydání 

mezinárodního řidičského průkazu (ten 
má formát malé knížky, který prozatím tisk 
digitální fotogra) e neumožňuje).

Při změně bydliště se řidičský průkaz 
nemění

Při změně trvalého bydliště platila povin-
nost hlásit tento údaj na úřadě, který vydal 
nový řidičský průkaz. Od července se 
budou vydávat řidičské průkazy, jež údaj 
o místě trvalého bydliště neobsahují. 

Ministerstvo dopravy 
České republiky

Od 1. července lze vyřídit některé záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo 
na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému 
končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotogra/ i.

Před 1. 7. 2018 Po 1. 7. 2018

Výměna řidičského průkazu 
při uplynutí jeho platnosti

zdarma zdarma

Vydání nového řidičského 
průkazu

50 Kč 200 Kč

Vydání řidičského průkazu 
v kratší lhůtě 
(do 5 pracovních dnů)

500 Kč 700 Kč

Mezinárodní řidičský prů-
kaz

50 Kč 50 Kč

Vydání karty do digitálního 
tachografu

700 Kč 700 Kč

Správní poplatky:
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Questing: Moderní šipkovaná, kterou můžete absolvovat i s kočárkem

ZŠ Židlochovice se v letošním roce zapo-
jila do projektu Tajný život města, ve kterém 
se řeší dva hlavní úkoly: propagace aplikace 
Pl@ntNet pro určování rostlin a Questing 
– tvorba hledaček v prostředí našeho měs-
ta. Aplikaci Pl@ntNet stačí nainstalovat do  
mobilního zařízení (mobil, tablet), a pokud 
při procházce přírodou narazíte na zajíma-
vou rostlinu, kterou neznáte, stačí ji jen vyfo-
tit a podle části rostliny (list, květ, plod nebo 
kůra stromu) vám ji aplikace pomůže určit.

A Questing? Co to je? Určitě jste někdy 
v minulosti hráli šipkovanou nebo hledali 
poklad. Questing stojí na podobných prin-
cipech – vydáte se na cestu, sbíráte indicie, 
luštíte tajenku, abyste mohli dojít až do cíle 
k „pokladu“.

Skupinka žáků sedmého a devátého roční-
ku (Zuzana Weisová, Silvie Kresová, Matyáš 
Hanek a Nikola Peterková) se pod vedením 
Mgr. Davida Kopečka pustila do realizace 
druhé části projektu, tj. Questing. V Žid-
lochovicích tak vznikla hledačka nazvaná 

Mgr. David Kopeček
koordinátor projektu na ZŠ Židlochovice

Sladké srdce Evropy. Její start je umístěn na 
RTIC Židlochovice. Pokud se chcete projít 
městem, baví vás luštění rébusů a hádanek, 
láká vás najít „poklad“ v samém závěru trasy, 
pak je quest nejlepší volbou na volné odpo-
ledne. Hledačka zabere maximálně hodinu a 
půl a rozhodně není fyzicky náročná. Můžete 
ji absolvovat i s dětmi v kočárku. K řešení je 
potřeba pouze instruktážní list (na infocent-
ru) a psací potřeby. 

Pokud by se vám hledačka zalíbila, spous-
tu dalších najdete na webu: www questing.
cz. Po projití hledačky nám můžete zanechat 
vzkaz přímo na místě nebo prostřednictvím 
mailové adresy: zidloquest@email.cz. Přeje-
me příjemnou zábavu.

8 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Předškoláci se rozloučili s mateřskou školou

Předposlední pátek v červnu jsme se 
v mateřské škole sešli na poslední akci škol-
ního roku „zahradní slavnosti“, spojené 
s rozloučením s předškoláky. Děti, rodiče 
i zaměstnanci MŠ se sešli slavnostně naladě-
ni i oblečeni.

Program byl připraven ve spolupráci se 
Základní uměleckou školou Židlochovice. 
Taneční obor vystoupil s programem Zvířát-
ka na Brněnsku. Žáci umělecké školy dopro-
vodili na hudební nástroje pěvecké a taneční 
vystoupení našich předškoláků. U mnoha 
dětí odcházejících do základní školy se pro-
jevují různá nadání – hudební, sportovní, 
taneční, výtvarné nebo dobrý jazykový pro-
jev. 

Starosta města a členky Komise pro občan-
ské záležitosti předali knihy s věnováním, 
Spolek rodičů zakoupil dětem svačinové 
boxy ozdobené fotogra) í dítěte. Třídní uči-
telky sestavily portfolia z prací každého dítě-
te za dobu jeho docházky do mateřské školy. 
Děti byly pasovány na školáky a dekorovány 
absolventským odznakem školy se stužkou.

Dagmar Krkavcová 
ředitelka MŠ

Letos v květnu proběhl už patnáctý ročník atletických závodů v prostorách zahrady mateřské školy. Tuto sportovní aktivitu spustilo 
v roce 2004 Sdružení rodičů a od té doby probíhá sportovní setkání každoročně a s velkou oblibou dětí i rodičů.

Sport je pro děti zážitkem / foto: R. Nováková

Hudební skupina ZUŠ svým vystoupením 
zpříjemnila a oživila slavnostní odpoledne. 
Všem, kteří se na organizaci této akce podí-
leli, velmi děkuji. 

Dětem přejeme krásné prázdniny, hod-
ně pěkných zážitků, žádné úrazy a mnoho 
úspěchů v základní škole.



9Školství/Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Sportu se v mateřské škole daří

V době, kdy se zdůrazňuje potřeba pohy-
bu, jsem velmi ráda, že v Mateřské škole Žid-
lochovice se dlouhodobě daří podporovat 
sportování u dětí. Ve všech třídách je dosta-
tečné sportovní vybavení a děti mají denně 
pohybové aktivity ve třídě nebo na zahradě. 
Delší vycházky spojené s pozorováním příro-
dy jsou samozřejmostí.

V prvním pololetí školního roku navštěvu-
jí předškoláci „Sporťáček“ – chodí cvičit do 
velké tělocvičny Sokola nebo Orla. Letos to 
bylo čtyřicet pět dětí. V druhém pololetí pro-
bíhá výuka v plavecké škole v Hustopečích. 
Již druhým rokem je naše mateřská škola 
zapojena do celoročního projektu České obce 
sokolské s názvem „Svět nekončí za vrátky 
– cvičíme se zvířátky“. Jsou to naše nadstan-
dartní aktivity pro děti.

Už v minulosti jsme se s dětmi zúčastňo-
vali regionálních soutěží v rámci Asociace 
sportu pro všechny. První diplomy máme 
z roku 1992, většinou se naše děti umísťovaly 
na předních místech. Protože na regionální 
soutěž mohl jet pouze omezený počet dětí, 
rozhodli jsme se v rámci školky uspořádat 
vlastní atletické závody. 1. ročník se uskuteč-
nil 14. 5. 2004 za vydatné podpory Sdružení 

Dagmar Krkavcová 
ředitelka MŠ

rodičů. Od té doby pravidelně každoročně 
pořádáme tuto atletickou akci.

V letošním roce jsme 25. května uspořádali 
jubilejní patnáctý ročník atletických závodů 
dětí ve věku 3–6 let. Společným úsilím učite-
lek a zaměstnanců školy, členů Spolku rodičů, 
dobrovolníků z řad rodičů a žáků ZŠ se nám 
podařilo připravit pěkné sportovní odpo-
ledne. Více jak 80 dětí vyzkoušelo disciplíny 

Náměstí zdobí barevná květina. Ze židlí

Sbírka už hotových židlí se v posledním 
červnovém týdnu rozšířila i na náměstí, kam 
dodal židle jeden z nových partnerů akce 
zabývající se prodejem židlí. „Nás těší, že 
výstava zaujala i některé + rmy z okolí. Doufá-
me, že to, co ze spolupráce vznikne, lidé ocení,“ 

věří starosta města Jan Vitula.
Na náměstí tak mohou lidé obdivovat pest-

robarevný ornament, který svým tvarem při-
pomíná květinu. Samozřejmě, sestaven je jen 
ze židlí. 

„Jde o moderní židle organického a vzdušné-
ho designu, takže místo dostalo opravdu jedi-
nečný estetický prvek. Myslím, že návštěvníci 
budou nadšení. A samozřejmě budeme rádi, 
když židle vyzkouší,“ poznamenala při jedná-
ní o spolupráci Zuzana Pavelková, jednatelka 
) rmy Marouk.

Akci považuje za výborný nápad. „Jelikož se 

Probíhající akce Mě100 židlí, která odkazuje na 100. výročí vzniku Československa a pro Židlochovice zažitou přezdívku „Židle“, postupně 
mění tvář města. Už po několik týdnů mohou místní i přespolní vídat v ulicích Židlochovic, ale i v restauracích a na úřadech židle nejrůz-
nějších barev a tvarů. A další budou postupně přibývat až k vytyčenému počtu 100. Také náměstí již dostalo zajímavý estetický prvek.

naše + rma specializuje na židle, tak nás pro-
jekt Mě100židlí okamžitě zaujal. Oceňuji, že 
oslavu výročí republiky v Židlochovicích pojali 
tak originálně, za to zaslouží uznání,“ doplni-
la Zuzana Pavelková.

Projekt  Mě100židlí, potrvá až do 28. října, 
kdy se datuje vznik Československa. K tomu-
to datu plánuje město uspořádání koncertu 
Město městu, kde bude mimo jiné představe-
na nejoriginálněji ztvárněná židle pro Židle, 
kterou si zvolí široká veřejnost podzimním 
hlasováním na facebooku města.

Židličky, které lze spatřit v ulicích města, 
vznikaly na dvou veřejných workshopech, jež 
město uspořádalo společně s Ústavem archi-
tektury VUT Brno nebo je obyvatelé Židlo-
chovic přinášeli na Informační centrum již 
zhotovené z domu. Do projektu se už zapojily 
i skupiny z místních spolků, dokonce každá 
ze šesti tříd mateřské školy má již svou vlastní 
židli. Pozadu nezůstalo ani místní gymnázi-
um a základní škola. 

Postupně se židle objevují i v ulicích obyt-

připravila
Mediální komise

ných lokalit a velkým lákadlem pro návštěv-
níky města je Galerie u řeky Svratky, raritou 
je židle visící z okna radnice. Za zmínku také 
stojí, že na startu projektu se podílel známý 
architekt a spoluzakladatel divadla Sklep 
David Vávra. I z jeho produkce lze ve městě 
najít autorský exemplář.

Originální expozici s názvem židle nebo 
židle bez židle připravuje mladá výtvarni-
ce Markéta Vašíčková  ze Židlochovic. Od 
23. července budou v Malé galerii RTIC 
a v radničním sklepení k vidění její práce ze 
skla, na skle i na plátně. Malou ochutnávku 
je možné vidět už dnes ve výloze prodejny 
domácích potřeb na náměstí Míru.  

Akce Mě100židlí je pro všechny, tedy vytvo-
řit židli do Židlí mohou i lidé z okolí. Stačí, 
když ji autor doručí na Informační centrum, 
kde se o ni dobře postarají. A netroufáte-li se 
výtvarně zapojit, vězte, že na Informačním 
centru budou rádi za každou nepotřebnou či 
rozbitou židli. Vždyť jich potřebují 100. 

skok z místa, hod do dálky a běh. Rodiče si 
zasoutěžili ve skoku do dálky. Zvítězili všich-
ni zúčastnění, nejzdatnější vystoupili na stup-
ně vítězů. V doprovodném programu jsme 
viděli ukázku krasojízdy na kole, vystoupení 
dětské skupiny se zumbou a gymnastické 
sestavy mladších děvčat. 

Už se těšíme na další ročník atletiky. 

Atletické závody v MŠ / foto R. Nováková



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Nezvaný host, 
JAMES – Něco jako lás-
ka, GARWOOD – Křehká 
láska, AARO – Už budu!, 
WAXMAN – Zahrada nových 
začátků

Společenské romány 
LOE – Doppler, Náklaďá-
ky Volvo, BACKMAN 
– Medvědín, VALMORBIDA 
– Madona z hor, CANNON 
– Černé ovce a beránek Boží, 
JORDAN – Bahnitá pole

Psychologické romány
ANDERSSON – Svévole, 
ROJALS – Ta druhá, BRADY 
– Slepí, PICOULT – Desátý 
kruh

Historické romány
VONDRUŠKA – Jičínské pole 
mrtvých, HEJCMAN – Cesty 
knížecí, SIDEBOTTOM 
– Trůn Caesarů 1: Železo 
a rez, WHITTON – Anna 
Lucemburská

Romány českých a sloven-
ských autorů
VIEWEGH – Muž a žena, 
KLIMEČKOVÁ – Slib svato-
janské noci, OBERMANNO-
VÁ – Jasnozřivost

Humoristické romány
PAASILINNA – Komu není 
shůry dáno, dlouho duchem 
nebude, LINDGREN – Babič-
ky: Mrtvý kuchař, GROEN 
– Nový tajný deník Henrika 
Groena, 85 let

Detektivní romány a thril-
lery
MAY – Běžkyně, BUSSI – 
Nepouštěj se mé ruky, BJORK 
– Sova, MILLER – Dítě 
svobody, STEINAR – Planina, 
JACOBSEN – Trofej
Dobrodružné romány
ROLLINS – Koruna démo-
nů, REDFIELD – Tajemství 
Shambhaly, CHILD – Půlnoč-
ní linka

Fantasy a sci-@  romány
SAPKOWSKI – Zaklínač: 
Bouřková sezóna, FEXEUS 
– Ztracení

pokračování na straně 20 >>

Mateřské centrum Robátko hledá pro dopolední herničky 
šikovné maminky

Dopolední herničky patří v Robátku mezi 
tradiční programy.

A co to ta hernička je? Jedná se o dopolední 
program, který nejvíce navštěvují rodiče s dět-
mi na mateřské a rodičovské dovolené. V her-
ničkách se děti spolu s rodiči účastní programu. 
Programy v herničkách se navzájem od sebe 
liší. Některé jsou více zaměřené na říkadla, jiné 
na písničky a na pohyb, nebo jsou volné, kdy 
není žádný konkrétní program a děti si spolu 
vzájemně hrají a maminky si vyměňují své zku-
šenosti a rady.

Kdo si připravuje herničkový program? Každou 
herničku zaštiťují dvě až tři maminky, které jsou na 
mateřské nebo rodičovské dovolené. Proto je každá 
hernička jiná a návštěvníci si mohou vybrat, co jim 
bude vyhovovat. 

Rádi mezi sebou uvítáme maminky!
Do dalšího školního roku hledáme nové maminky, 

které by měly zájem se k nám přidat a podílet se na 
vedení a přípravě programu v dopoledních hernič-
kách. Maminkám nabízíme ) nanční odměnu, členství 
v Robátku, metodické kurzy zdarma a také možnost 
pořádat v Robátku soukromé narozeninové oslavy.

Podrobnější informace a dotazy rádi poskytneme 
na emailu: info@mcrobatko.cz nebo facebookových 
stránkách Mateřské centrum Robátko.  

Markéta Vašíčková
Mateřské centrum Robátko

Příští babské hody v židlochovických krojích

Čtvrté. babské židlochovické hody se 
uskutečnily již tradičně druhou červnovou 
sobotu. V tento den se sešlo téměř čtyřicet 
žen v červených sukních, vyšívaných bílých 
zástěrách, s krojovanou halenou a barevný-
mi vestičkami. Průvod městem byl zahájen  
u sokolovny a vyrazil směrem na Žižkov. 
Nechyběly ani tanečky před domem hlavní 
stárky, starosty města a domem s pečovatel-
skou službou s nejstaršími občany našeho 
města. K tanci hrála dechová hudba kapely 
Blučiňáci. Hodová zábava byla doprováze-
na několika tanečními vystoupeními, včet-
ně půlnočního překvapení, do kterého byli 
zapojeni i účastníci hodové zábavy. 

V letošním ročníku byla akce volně pří-
stupná pro seniory starší sedmdesáti let 

a rodiče s dětmi do pěti let. Tato nabídka byla hojně 
využita, čímž stoupl počet letošních návštěvníků hodové 
zábavy na více, než čtyři sta osob. Již v minulých roč-
nících vyvstal požadavek prostřídat při pořádání akce 
hudbu dechovou s hudbou moderní. Moderní hudba 
přilákala na parket velké množství účastníků, kteří tan-
covali až do ranních hodin. Židlochovické ženy se už teď 
těší na pořádání dalšího ročníku babských židlochovic-
kých hodů, které se budou snažit oživit nejenom novými 
tanečními vystoupeními, ale i pravými židlochovickými 
kroji.

Děkujeme všem zúčastněným za podporu hodové 
zábavy, všem sponzorům za ) nanční příspěvky a dary, 
bez kterých bychom babské židlochovické hody nemohly 
uspořádat. Velké poděkování patří zejména vedení měs-
ta Židlochovice a Mysliveckému spolku Židlochovice.  

Michaela Schönwälderová
stárka

Elektro – Karban, s. r. o., Ing. Zdeněk Knesl – Kopírovací stroje, 
Hynek Jokver – Ovoce a zelenina, Danuše Jochmanová – cukrárna, AGS – Ing. Vladimír Beneš, Dřevomon-

ta, s. r. o., Karlova pekárna, s. r. o., Pro9 kutil – Ing. Eliška Zoubková, 

Hortiscentrum s. r. o. – Ing. Petr Chocholáč, Květoslava Vašíčková – obuv, kožená galanterie, FLOBRA, 
obchod s květinami – Pavel Floder, VN machinery s. r. o. – Ing. Václav Nečas, 

Draft Inc. s. r. o., František Švaříček – zednictví, Autodoprava – Radovan Skalský, 

M + J – školní jídelna, s. r. o., Zelenka, s. r. o., Prodejna zdravé výživy „Zdraví u cesty“, 
Jana Houdková, Klára Šestáková, Pekařství Křižák s. r. o., 

Hana Formanková – diagnostika orgánů, město Židlochovice, 

Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice, STOPRO servis s. r. o., 
Vinárna Bar – Romana Janečková, Centrum digitálního tisku s. r. o., 

Myslivecký spolek Židlochovice, Ing. Bronislav Svoboda, 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice, Petr Ustohal, 
Vratislav Palášek.

10 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Sponzoři babských hodů 
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Fotogalerie židlí I.

Vesmírná

Narozeninová

Tůňka

Legionářská



Fotogalerie židlí II.
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Meruňková Český jelen

Lovu zdarLevandulová



Oblastní slet v Židlochovicích a krajský slet v Brně   

Oblastní cvičení v Židlochovicích
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno 

sokolským průvodem za doprovodu decho-
vé hudby Blučiňáci, který vedl od radnice, 
přes náměstí a Nádražní ulici lemovanou 
diváky na fotbalový stadion.

Zde se v devadesátiminutovém progra-
mu, po slavnostním nástupu, představilo ve 
skladbách Cesta (starší ženy), Méďové (děti 
a rodiče), Ženobraní (ženy), Borci (muži), 
Siluety (mladší ženy), Cirkus (st. žáci a žáky-
ně), Děti, to je věc! (ml. žáci a žákyně) asi 
250 cvičenců nejen z naší jednoty, ale i ze 
spřátelených jednot naší župy.

Krajský, jihomoravský slet se uskuteč-
nil v neděli 10. června. Organizace se ujaly 
brněnské župy Jana Máchala a Dr. Jindry 
Vaníčka.

Krajský slet v Brně
Celý program nedělního odpoledne byl 

zahájen u Besedního domu slavnostním 
odhalením pamětní desky ke 100. výro-
čí založení republiky, která nese nápis: 
„DNE 29. ŘÍJNA 1918 BYLA Z BALKO-
NU BESEDNÍHO DOMU OZNÁMENA 
OBYVATELŮM MĚSTA BRNA ZPRÁVA 
O VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLO-
VENSKÉ REPUBLIKY. V ROCE STÉHO 
VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY VĚNUJE 
SOKOLSKÁ ORGANIZACE.“

Potom už jsme se všichni vydali za dopro-
vodu sokolských pochodů pestrobarevným 

průvodem našich dresů směrem k sokolské-
mu stadionu na Kounicově ulici, kde už na 
nás netrpělivě čekali diváci.

Ve dvouhodinovém programu se předsta-
vilo dvanáct skladeb, kterých se účastnilo asi 
dva tisíce dvě stě padesát cvičenců z 15 sokol-
ských žup nejen z Jihomoravského kraje, a to 
od těch nejmenší, našich sokolských nadějí, 
až po ty nejstarší, nositele našich nejen sokol-
ských idejí. Velmi potěšující a nadějný do 
budoucna je fakt, že polovina všech cvičenců 
se představila v žákovských skladbách. 

Divákům ještě nestačily uschnout slzy 
dojetí po úvodním nástupu všech vlajko-
nošů, praporečníků, sokolské stráže, včet-
ně bratrů na koních, a cvičenců, aby jim 
opět slzy dojetí do očí vehnala hned první 

předvedená skladba, kde se představili jed-
ni z nejmenších, děti předškolního věku ve 
skladbě Noty. Atraktivitu programu dodalo 
pořadí předvedených skladeb, kdy se střídaly 
skladby dětí se skladbami dospělých.

Vyvrcholením celého sletového víkendu 
v Brně byl moment, kdy muži vzdali čest sté-
mu výročí založení republiky a svým posta-
vením na ploše vytvořili číslici 100.

A i když jsme oba víkendy strávili na 
nohou cvičením nebo přípravou na něj, cítili 
jsme se plni energie a pocitu sounáležitosti, 
hrdosti, pokory a úcty k našim předchůd-
cům v řadách Sokola, kteří se zasloužili 
o vznik republiky či položili své životy za 
naši republiku a demokracii.

Dagmar Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice, Župa Jana Máchala

Všichni sokolové velmi netrpělivě očekávali  první červencový týden, kdy měli hromadně odjíždět do Prahy na SLET! Pražskému sletu 
předcházela oblastní a krajská cvičení. Ten náš oblastní se uskutečnil v neděli 3. června v Židlochovicích. Počasí se vybouřilo dopoled-
ne, takže úspěšnému odpoledni nic nebránilo.

Židlochovičtí účastníci sletu / foto: D. Adler

Otakárek zahajuje boj proti plastům

Plasty měly být vynálezem, který lidem 
zjednoduší život a bude cenově dostupný. 
Místo toho se staly jedním z největších glo-
bálních problémů současnosti. A zdá se, že 
nebude vůbec snadné tento problém efek-
tivně a zcela vyřešit. Ty nejděsivější scénáře 
nastiňují, že za 30 let bude v oceánech více 
plastu, než ryb. Něco se musí dělat. Někdo 
to musí zastavit. Kdo? A jak? Každý z nás, 
každý, jak jen může. 

Město Židlochovice se k třídění odpadu, 
likvidaci a recyklaci plastu staví zodpověd-
ně, občanům vstříc. Je otázkou, zda může 
město jako instituce dělat ještě něco víc. Víc 

osvěty, víc výhod těm, kterým se popelnice 
na plast plní pomaleji? Domnívám se, že dál 
už je to na každém jednotlivci, organizaci, 
) rmě, jestli svým jednáním a chováním 
bude přispívat ke snižování spotřeby plastů, 
jak se rozhodne, že bude dál fungovat. Kdy-
byste pořád tápali, sledujte nás na faceboo-
ku a ve Zpravodaji, na podzim pro zájemce 
uspořádáme přednášku na toto téma.

Každý z nás má možnost něco změnit, 
především při nákupech. Nemám v úmyslu 
se rozepisovat o tom, jak pořizovat potravi-
ny i jiné zboží bez obalů. I v Židlochovicích 
lze nakoupit některé suroviny do vlastních 
pytlíků, sáčků nebo krabiček, které pak 
nevyhodíme, ale opláchneme, přepereme a 
znovu použijeme. 

Chtěla bych nyní ukázat naši cestu, roz-

hodnutí, ke kterým jsme se dobrali ve spol-
ku. Počínaje letošním Meruňkobraním, 
bude spolek Židlochovický Otakárek použí-
vat pouze vratné obaly nebo sklo. Snažíme 
se prostřednictvím grantů a vlastního úsi-
lí získat prostředky na pořízení  vratných 
plastových kelímků. Ovšem rádi bychom 
šli ještě dál a svoje koktejly, limonády, čaje 
nabízeli ke konzumaci jen ve skle. Sklo je 
estetičtější, kultivovanější, hezčí. Když to 
jde na koštu vín nebo pivním festivalu, musí 
to jít i na ostatních společenských akcích. 

Zveme všechny! Přijďte na slavnosti 
meruněk, okoštovat, co jsme navařili ze 
sadů města! A nebojte se přijít s vlastním 
nádobím – talířkem na dezert, sklenicí s cej-
chem. Odměníme vás příznivější cenou!

Jana Tesařová Dlabková
předsedkyně spolku Otakárek Židlochovice

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Restaurace Za komínem vznikla kompletní 
rekonstrukcí budovy zámečnické dílny býva-
lého Cukrovaru Židlochovice, jehož historie 
se datuje od roku 1838. Jako jedna z posled-
ních byla po ukončení cukrovarnického pro-
vozu tělovýchovnou jednotou Orel Židlocho-
vice zachráněna před demolicí. Následně byl 
celý objekt rekonstruován a postupně předá-
ván do užívání členům jednoty a veřejnosti. 
Jednota Orel zde provozuje ) tness, tělocvič-
nu, víceúčelovou halu a dva kurty na squash. 
Restauraci pro Orel provozuje ) rma Bemot, 
s. r. o. zastoupena Bohumilem Běhavkou. 

Prostory restaurace byly rekonstruovány 
s maximálním možným ohledem na histo-
rické prvky – ať jde o klenuté stropy anebo 
o původní litinové podpěrné sloupy, které 
tvoří dominantní část prostoru.

Součástí restaurace jsou dva bary, kuchy-
ně a bowling se čtyřmi dráhami. Kapacita 
restaurace je 50 míst, kapacita klubu 30 míst. 
V letní sezoně je k dispozici venkovní pose-
zení s 50 místy, zde je povoleno kouření.

OD MINULOSTI K DNEŠKU
„Na začátku podnikání, byla spousta chyb, 

která pramenila z neznalosti, neměli jsme 
s podobným provozem zkušenosti. Také přijít 
s otevřením nekuřácké restaurace v tehdejší 
době nebylo lehké, ale  bylo to jedním z našich 
cílů, ze kterých jsme nechtěli slevit. Kuřáci si 
zvykli, že pokud si chtějí cigaretu zapálit, musí 
jít před restauraci, a nakonec byli spokojeni, 
protože si mohli posedět v čistém prostředí 
bez kouře.“ V roce 2012 přibyla v sortimentu 
restaurace pizza. Služby se rozšiřují i nadále, 
návštěvníci se mohou těšit z nových nabídek, 
a to nejen na jídelním lístku. Od září připra-
vuje restaurace  otevření rumotéky, kde bude 
k ochutnání velká škála kvalitních rumů. 

„Jednou měsíčně bychom chtěli pořádat 
degustační večer.“

CATERING A POHOSTINSTVÍ
Hlavní činností je pohostinství a catering. 

„Pořádáme + remní, rodinné a společenské 
akce. Jak v našich prostorách, kdy maximální 
kapacita je 130 lidí, tak i u zákazníků doma, 
kde jsme limitováni jen místem.“

DALŠÍ NABÍDKA
V objektu je i ) tness, judo, sportovní hala, 

squashové kurty, solárium, vibrační plošina 
a další.

ZÁKAZNÍCI
V době otevření restaurace začínala ekono-

mická krize, kdy si zákazníci nemohli dovolit 
příliš utrácet. Po zlepšení ekonomické situace 
bylo znát, že si rádi dopřejí kvalitní jídlo.

„Od začátku vaříme jen z čerstvých surovin, 
nepoužíváme polotovary a kupujeme kvalitní 
suroviny. Zákazníci, nebo spíše jejich požadav-
ky na stravování,  se hodně změnili.“ V počát-
cích si podle slov provozovatele restaurace 
i ) tness centra Bohumila Běhavky lidé objed-
návali hlavně klasická jídla. „Dnes určitě více 
experimentují a nebojí se vyzkoušet věci, které 
neznají. To je rozhodně velký posun.“

Hlavní problém dneška, a to nejen v pohos-
tinství, vidí Bohumil Běhavka v nedostatku 
pracovní síly. „Já jako student jsem byl rád, že 
jsem sehnal brigádu, ale dnes se studenti moc 
do práce nehrnou.  Spousta lidí si také mylně 
myslí, že budou např. jen roznášet dílo, prostě 
jen jednu věc, ale restaurace o tom není. Těch 
činností je celá řada. I já musím rozvážet jídlo, 
pomoci v kuchyni s nádobím a velice rád obslu-
huji. Je to krásná práce a velkou odměnou pro 
nás je, když vidíme, že zákazníkovi chutná a je 
spokojený a rád se k nám vrací.“ Velkou zátěží 
je byrokracie a celá řada častých kontrol. „Je 
toho spousta, co musíme udělat. Velké podě-
kování patří všem našim zaměstnancům, kteří 
mají své pracoviště vzorně připravené a ukli-
zené a bez kterých by to zkrátka nešlo.“ 

Za velký problém dnešní doby považuje
Bohumil Běhavka používání telefonů, kdy 
vidí skupiny zákazníky, kteří stráví na telefo-
nu místo toho, aby si spolu popovídali.

Služby a obchody ve městě: Restaurace Za komínem 
Od počátku vaříme jen z čerstvých surovin

Počet zaměstnanců:  20

Adresa provozovny:    
Restaurace Za komínem
Cukrovarská 738
Židlochovice, 667 01

Tel.:  774 033 106

Tel. bowling: 774 033 107

Email:  info@zakominem.cz

Provozní doba:
pondělí–čtvrtek  10:00–22:00
pátek, sobota  11:00–24:00
neděle  11:00–22:00

rubriku připravuje
redakce

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
V objektu se nachází také galerie, která 

nabízí prostor všem, kdo by chtěli veřejně 
ukázat svoji tvorbu. Ve spolupráci s měs-
tem se v restauraci Za komínem několikrát 
do roka pořádají koncerty a v bowlingovém 
centru se hraje i bowlingová liga amatérů. 
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Venkovní zahrádka / foto: archiv restaurace

Bowlingová dráha / foto: archiv restaurace



Výhonkové festivaly na Výhoně: Jurta otevřená a KUKU fest

„Myslíte, že to dokážu? No já nevim, to 
byste mi museli držet všechny palce!“ Klaun 
Sergej si nasazuje násadu smetáku na bradu 
a zápolí s rovnováhou. Smeták padá a čer-
vený nos se rozčiluje: „Támhleten tatínek 
nedržel palce, já to vidim, no nedělejte, že 
nic.“ Malí herci angažovaní z publika bub-
nují, aby se Sergejovi líp zametalo imaginár-
ní šapitó. Trik se smetákem na bradě se daří 
a klaun v pruhovaném tričku se uklání.

Svůj vzdušný cirkusový stan si vystavěl 
hned vedle jurty a jurtového přístřešku Pří-
rodní školky Výhonek. Byl den otevřené jur-
ty, den plný žonglovacích míčků, psích kusů 
a veselých písniček. Kromě klaunského před-
stavení Divadla Facka vystoupil také místní 
vokální soubor Pasqil se svým pásmem Psí 
kusy, secvičeným pouze pro tuto příležitost. 
Nechyběly dílny pro děti, malování na obli-
čej od Moniky Grycové a občerstvení „do it 
yourself “, kam mohl každý návštěvník při-
nést něco dobrého a podělit se o to s ostatní-
mi. Klaun „Točák“ si letos poprvé vyzkoušel 
svůj projekt Věci se musí točit: do bazárku 
věcí mohl kdokoli přispět tím, co už nepo-
třebuje, a naopak si koupit něco, co strašně 
nutně musí mít. Výtěžek sekáče byl věnován 
na provoz Výhonku.

Součástí Jurty otevřené byl i infostánek 
o naší lesní, resp. přírodní školce, kde se 
mohli návštěvníci dovědět vše, co je zajíma-
lo. A nevyhnuli jsme se otázce, proč vlastně 
děláme den otevřených dveří, když nemá-
me volná místa pro nové děti. Na školní 
rok 2018/2019 máme kapacitu naplněnou 
(a máme velkou radost, že je o pobyt dětí 
v přírodě tak velký zájem), avšak příští rok 
nám odejde část dětí do školy, a tak prav-
děpodobně budeme moci přijmout několik 
nových „výhonků“. Den otevřené jurty je 
ale především prostorem pro setkávání, a to 
nejen těch, jejichž děti chodí nebo by chtěly 
chodit do naší školky. Je to spíš takový malý 
festival, kam lidé přichází nasát atmosféru 
místa a rozhlédnout se z Výhonu do krajiny. 

Festivaly organizujeme každý rok dva: na 
jaře den otevřených dveří zvaný Jurta otevře-
ná a na podzim KUKU fest – očividný fes-
tival pro malé i velké. Loňský první ročník 
nás potěšil svou návštěvností i nadýchanou 
podzimní náladou, a tak ho letos hodláme 
uspořádat znovu. Jarní i podzimní festival 
má vždy pestrý program, který je přizpůso-
bený dětskému publiku, ale potěší i dospě-
lé. Snažíme se vybírat kultivované a kvalitní 
umělce, ať už se jedná o divadelníky či lokál-
ní i věhlasná hudební tělesa.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do 
naší činnosti jakkoliv zapojují, ať už jsou to naše 
mini-festivaly nebo provoz přírodní školky. Za 
podporu děkujeme Jihomoravskému kraji, měs-
tu Židlochovice, a panu starostovi Janu Vitulovi!

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Občerstvení „do it yourself “, Jurta otevřená, květen 2018 / foto: H. Kudličková
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Psí kusy vokálního tělesa Pasqil, Jurta otevřená, květen 2018 / foto: H. Kudličková

Den plný her a psích kusů, Jurta otevřená, květen 2018 / foto: H. Kudličková



Sbírat se dá ledacos, někdo sbírá ubrousky, 
někdo panenky, někdo stará auta či krabičky 
od zápalek. Antonín Houdek sbírá noviny.  
Má výtisky různých dat vydání, a to české 
i zahraniční. Začalo to  úplně nevinně v květ-
nu roku 2014.

„V Blučině mám už léta provozovnu závod-
ního stravování. V jídelně jsem vždycky měl 
pro strávníky  několik různých časopisů na 
ukrácení chvíle při čekání na jídlo. Jeden kama-
rád byl v květnu 2014 na poznávacím zájezdu 
v Paříži, a spíše z recese mně dovezl víkendové 
vydání Le Figaro s přílohou 11. 5. 2014, abych 
prý obohatil svou stávající čtenářskou nabíd-
ku o jiný světový jazyk,“ vzpomíná Antonín 
Houdek. A protože Antonín Houdek je pova-
hy veselé, pustil se do recesistické akce. Zavo-
lal dceři do Bavorska, aby přivezla německé 
noviny, zároveň požádal dalšího známého, 
který byl zrovna v Egyptě, o tamní denní tisk 
s úmyslem ještě více rozšířit nabídku zahra-
niční četby. Tyto první kusy však nakonec 
zůstaly u Houdků doma a staly se základem 
budoucí sbírky. Za čtyři roky  se mu jich 
podařilo nasbírat přes dvě stě čtyřicet kusů 
z osmdesáti států celého světa. 

Antonín Houdek je vášnivý čtenář, rád lis-
tuje v knihách a časopisech, zvláštní zalíbení 
našel právě v četbě novin.  Kupuje si je každé 
ráno, v klidu u nich posnídá a celé je prolis-
tuje.  „Myslím, že není nad to si tištěná peri-
odika osahat a zaposlouchat se, jak novinový 
papír nádherně šustí. U každých novin je to 
totiž jiné.“  Všech exemplářů ve sbírce si cení 
stejně, za raritní považuje periodika z Ando-
rry, Běloruska, Gibraltaru nebo Náhorního 
Karabachu. „To jsou země, kam naši lidé na 
dovolenou pravidelně nejezdí, a získání tako-
vých novin není tak snadné.“

Ve sbírce najdeme také výtisky s vůní dálek 
a exotiky, z Tahiti, Šalamounových ostrovů, 
své zástupce ve má Západní Samoa, Peru, 
Chile, Kambodža, Laos, Saudská Arábie, 
Irák, Zimbabwe nebo Sierra Leone. Za vel-
kou raritu se dají pokládat i lokální noviny, 

např. Kelleys Life z malého ostrova Kelleys 
Island, který se nachází v Erijském jezeře ve 
státě Ohio v USA, nebo Local Living z měs-
tečka Cape Coral Breeze na Floridě.

„Noviny z celého světa se ke mně dostávají 
díky kamarádům a jejich známým, vozí mi je 
samozřejmě i všichni z rodiny, já osobně si ze 
svých cest nikdy neopomenu nějaký exemplář 
dovézt. Naštěstí se už může cestovat praktic-
ky do všech koutů světa a Češi jsou vášnivými 
cestovateli, a to velmi pomáhá rozšiřovat moji 
sbírku.“

Patrně největším sběratelem periodik na 
světě je Miroslav Karásek z Kroměříže, kte-
rý snad až na dva státy světa, má zástupce 
ze všech zemí. Deset procent z exemplářů 
sbírky Antonína Houdka pochází právě od 
Miroslava Karáska. Na otázku, zda se k něk-
terým novinám váže konkrétní příběh, Ton-
da Houdek odpovídá: „Myslím, že každý 
výtisk, který vlastním, má svůj příběh, stejně 
tak lidé, kteří mi ho přivezli. Možná snad ty 

dvoje, které mám z Iráku. Přivezl je z mise 
jeden voják našeho kontingentu a já jsem rád, 
že se ve zdraví vrátil. Mám také vydání Time-
sů, které vyšly přesně v den, kdy byl zvolen 
Donald Trump.“

Všechny noviny co má, pročetl  od A do Z.  
Tisky v jazycích, které nezná, vždy důkladně  
alespoň prolistuje. Skladuje je s největší péčí 
v suchu ve skříních, kde není přístup světla, 
rozdělené do sektorů. Vždy když dostane 
nové, ty staré vezme do rukou a přerovná je. 
Žádné nemá dvakrát. 

 „Noviny se dají sbírat, dokud budou 
vycházet, a já doufám, že vycházet nepře-

stanou a že je žádná elektronika nikdy
nevytlačí.“

Uzavírá povídání Tonda Houdek, obdivo-
vatel zvláštního šustění novinového papíru. 

Milí čtenáři, zpomenete-li si při svých ces-
tách na sbírku  Antonína Houdka, váš daro-
vaný exemplář ho velmi potěší.

Mezi námi sousedy: Mám rád vůni novinového papíru

rubriku připravuje
Milena Moudrá

/ foto: S. Sommerová
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pozvánka

NÁMĚSTÍ
10:00 Zahájení starostou města Židlochovice

Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší meruňkovici
10:20 Lehké dezerty Martina Beránka

Hmyzí show Petra Ocknechta
11:00 Spolek elegantních dam, skupina The 6 Fireballs
11:45 Škola vaření Kuliner I. s Janem Rimplerem
12:30 Skupina The 6 Fireballs – rock'n'roll a jump swing

13:45 Šéfkuchař Národního týmu kuchařů a cukrářů
AKC ČR a porotce kulinářské show MasterChef

Martin Svatek

14:45 Škola vaření Kuliner II. pro děti

15:30

soutěž dětí v pojídání meruněk

16:00

17:30 Losování o cenu generálního sponzora

18:00 – česká folková skupina

Dolce Passione

MÁME RÁDI MERUŇKY

KNEDLÍKOVÝ KRÁL SLUNEČNÉHO MĚSTA

HELEMESE Z KYJOVA

14:20 Dětský sbor Židlochovice – Šípková Růženka...

a spala rovných 100 let

Dále na náměstí

Pro děti

Meruňkový a řemeslný jarmark, prodej
meruňkových knedlíků, džemů a moštů, kávový
bar, míchané nápoje, regionální vína,
ochutnávka meruněk, vaření meruňkového
džemu v kotli s Židlochovickým Otakárkem,
výstava .

Hasiči, divadlo, poníci, klauni, balónky, malování
na obličej a další.

mě100židlí

PÁTEK 13. ČERVENCE

NÁMĚSTÍ MÍRU

INFORMAČNÍ CENTRUM

17:00

20:00 Rockotéka a  koncert skupin Starostovi muži a KELWIN

HISTORIE MERUŇKY V REGIONU
Výstava čerstvých meruněk

SOBOTA 14. ČERVENCE

13.–14. července 2018aneb FESTIVAL MERUNĚK V ŽIDLOCHOVICÍCH

4. ročník

Sběratel A. Houdek / foto: M. Moudrá 



Amatérské divadlo je zcela mimořádný 
společenský fenomén, ovlivňující nejen lidi, 
kteří � alii propůjčují svůj čas a erudici, ale 
i ty, kteří se stávají jeho fandy, kteří divadlo 
milují a těší se na okamžik, kdy už zase uvidí 
ty „svoje herce“ na jevišti. Ty, se kterými pro-
žívají jejich radosti i zklamání.    

Když v březnu odehrál divadelní odbor 
T.J. Sokola Židlochovice komedii Jeana 
Baptisty Molièra Scapinova šibalství a já si 
v duchu rekapituloval výkony jednotlivých 
protagonistů a práci, která přivedla soubor 
k jeho evidentnímu úspěchu, začaly se v mi 
myšlenkách promítat vzpomínky z mého 
dětství, kdy jsem stejnou hru přece viděl na 
stejném jevišti již před 63 lety. Pokud si dob-
ře vzpomínám, bylo to v roce 1955. 

Na židlochovickém jevišti jsme v té době 
vídávali např. Martu Medkovou, Martu 

Skálovou, Milana Lvovského, ale také Josefu 
Šenkovou nebo Františka Pacase, Františka 

Přichystala, Karla Hromádku.

Ale zastavme se u Milana Lvovského, kte-
rý „Scapina“ tehdy režíroval. Přiženil se do 
Židlochovic hned po válce, aby se zde stal 
poštmistrem. Jako člověk společenský se 
okamžitě zapojil do aktivit ve městě, a to pře-
devším do ochotnického a Sokolského hnu-
tí. Společně s Dr. Richardem Bukovanským 
organizovali divadelní ochotnický spolek, 
který ročně uváděl pět až sedm inscenací.   
Kromě klasických her to byly i lidové zábavy 
a veselice, např. silvestrovské nebo josefské 
kabarety. Bývaly to velké akce, do kterých se 
zapojoval celý soubor, a jak jinak, byly v nich 
uváděny vlastní scénky, kuplety a parodie.   
Vtipy ostré, zábava bujará a odezva vždycky 
veliká. Město se mohlo bavit a mnozí i pře-
mýšlet. Obdobné to bylo i začátkem roku 
1950, kdy připravovaný Josefský kabaret 
byl paradoxně zakázán Okresním výborem 
KSČ v Židlochovicích. Dr. Bukovanský, jako 
vedoucí souboru, byl zadržen STB a tři dny 
vyslýchán. Po návratu domů se s okamžitou 
platností stáhl do ústraní a vzdal se veške-
rých společenských aktivit a funkcí. Bohužel 
text kabaretu se nedochoval a nepodařily 
se dohledat ani protokoly výslechů, takže 
dodnes nevíme, co bylo příčinou tehdejšího 
zásahu. 

Represivní opatření pokračovalo admi-
nistrativním zrušením ochotnického spol-
ku, který byl zakázán a jeho majetek byl 
zkon) skován. Soubor však nechtěl přestat 
hrát, a proto jeho členové z převážné větši-
ny vstoupili do Sokola, kde založili divadelní 
odbor.

 Následovala další etapa divadelní činnos-
ti, kdy se vedení souboru plně ujal Milan 

Milan Lvovský: Režisér, scénograf a herec ochotnického divadla

Lubomír Spáčil
Divadlení odbor T.J. Sokol

Lvovský, který kromě režie navrhoval scénu 
i kostýmy a hlavně hrál. Za dobu své aktivní 
činnosti v rozmezí roků 1948–2006 ztvárnil 
83 divadelních rolí všech žánrů. Pamětníci si 
jistě vzpomenou na jeho Salakvardu v Tylo-
vě Cestě do Ameriky, Švandu dudáka ze stej-
nojmenné Tylovy hry, krále Karla IV. z Noci 
na Karlštějně, stejně jako na Barona Prášila 
z Lvovského vlastní adaptace známé povídky 
nebo Martina Kabáta v Hrátkách s čertem. 
Nesmím vynechat ani muzikál Sto dukátů za 
Juana, Mikuláše Dačického z Heslova nebo 
rytmistra ze hry Dámy a husary.

Ve stejném období režíroval 93 inscena-
cí, kromě toho inscenačně připravil adap-
tace 28 titulů a scénogra) cky se podílel na 
27 hrách.Byl uznávaným, velmi aktivním 
pracovníkem nejen v Židlochovicích, ale 
v celém okolí. 

Žádná činnost na jevišti mu nebyla cizí, 
a jakmile se začalo mluvit o divadle, tak celý 

pookřál.

Bohužel… čas je běžec dlouhým krokem, 
chvíli pokoj nedá si, čas je běžec dlouhým 
krokem za každého počasí, čas se nikdy 
nestaví, čas jen lidem myje hlavy stříbrem na 
vlasy… (jak zpívával jeho švagr Fr. Křenek).   

Tak přišel  30. červenec 2008 a s ním konec 
cesty. A tehdy naposledy múza � alie Mila-
na povolala. 

Ano, čas se nezastavil ani pro dobrého 
kamaráda, parťáka a divadelního nadšence 
Milana Lvovského. Uplynulo již deset let od 
posledního (pomyslného) potlesku, který si 
za svoji celoživotní práci pro � alii opravdu 
zasloužil.  Budiž čest jeho památce.
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M. Lvovský, vpravo / zdroj: Vlastivědný archiv města Židlochovice

M. Lvovský jako režisér ve hře Kudy kam / zdroj: Vlastivědný archiv města Židlochovice



Pozorní občané a návštěvníci našeho měs-
ta sledují s velkým zájmem restauraci barok-
ních soch na schodech pod naším koste-
lem. Při slunečném počasí se nám podařilo 
zachytit a pohovořit s restaurátorem panem 
Martinem Slovákem z Veselí nad Moravou. 

Pracuje na poslední z šesti soch, na soše 
svatého Urbana, jednoho z patronů vina-
řů. Sv. Urban je pátá socha, kterou on sám 
restauruje, přičemž ty ostatní byly restau-
rovány už v minulém roce. Horní sochu na 
pravé straně schodiště restauroval před dvě-
ma lety jiný restaurátor.

Rád by ještě realizoval restaurování přileh-
lého sousoší v parčíku u kostela, na které již 
zpracoval restaurátorský záměr. A letos také 
zakázku úspěšně vysoutěžil po vypsaném 
výběrovém řízení. Bohužel město nezískalo 
) nanční podporu z dotačních titulů urče-
ných pro památky. Obdobná situace nastala 
i u zmiňované sochy sv. Urbana, tady se však 
po dohodě město rozhodlo akci ) nancovat 
samostatně. Tak aspoň dominanta galerie 
světců před kostelem působila uceleným 
dojmem. 

Martin Slovák došel po studiích historické-
ho materiálu k názoru, že sousoší evidované 
v seznamu kulturních památek pod názvem 
„Josef a Marie“ by mohlo být jedním z mož-
ných výkladů námětů, jež vyjadřuje legen-
du o zasnoubení Ježíšových rodičů. Sám se 
ovšem domnívá, že se jedná o zobrazení bib-
lického námětu setkání Marie Magdalény se 
vzkříšeným Ježíšem, dle Evangelia sv. Jana. 
Dospěl k závěru, že toto sousoší spolu se 
sochou sv. Jana z Nepomuku vyzdvihující 
kříž (vlevo při vstupu do kostela) je původ-
ní součástí sochařského libreta výzdoby 
přilehlého okolí. Tedy zjednodušeně jsou 
vytvořeny pro dané místo a nejsou druhotně 
sestaveny. S tím polemizuje doposud publi-
kovaný názor o přesunu skupiny soch z cest 
na nový hřbitov.

K soše sv. Jana z Nepomuka (horní na levé 
straně) soudí pan Slovák, že výrazné gesto 
vyzdvižení kříže s ukřižovaným Ježíšem jas-
ně odkazuje na symboliku zasvěcení kostela 
– Povýšení svatého kříže, nýbrž souvislost 
vzniku sochy s výstavbou nového kostela.  
Tam je ovšem řada otevřených otázek: Kostel 
byl postaven v letech 1724–1730, v době, kdy 
Jan Nepomucký už byl ve víře protireforma-
ce blahořečen (1721). Socha ovšem nemá 
na hlavě svatozář, kterou jinde mívá. Blaho-
řečen, nikoli svatořečen – atributy svatosti 
získává až po svatořečení. Blahořečením je 
kandidát svatosti pouze doporučen k veřejné 
úctě, proto mohly být sochy vytvářeny ještě 
před svatořečením. Teprve po svatořečení 
jsou sochy sv. Jana z Nepomuku vybaveny 
také typickou svatozáří s pěti hvězdami.

Restaurace barokních soch pod židlochovickým kostelem

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

Co se týče erbu, je situace o poznání kom-
plikovanější. Jeho realizace restaurace vychá-
zela z archivní fotodokumentace, na níž 
je socha s erbem Dietrichsteinů, který byl, 
až na pár úlomků knížecí koruny z vrcho-
lu erbovního znamení, ztracen. Z těchto 
fragmentů, které mistrovi poskytl úřadující 
zástupce města, je ještě většina druhotným 
doplňkem z cementovaných tmelů. Přesto 
jsou zde dva či tři kousky originálu autentic-
ké hmoty kamene, dle kterých bylo možno 
určit druh kamene originálu a zároveň vypo-
čítat proporci, tedy velikost erbu. Proporční 
nesrovnalost k fotodokumentaci přivedla 
Martina Slováka k myšlence, že erb není 
původně určen pro osazení na soše a že zde 
byl z nějakého důvodu instalován druhot-
ně. Na přední straně dříku podstavce sochy 
je ponechána hrubá struktura, která svědčí 
o tom, že z čela podstavce byla odstraněna 
nějaká plastická výzdoba osekáním hrubého 
pískovce, z kterého je podstavec vytvořen. 
Poskytnuté fragmenty autentické hmo-
ty kamene ztraceného erbu se znaky rodu 
Dietrichsteinů jsou však z jiného materiálu 
– shodného s materiálem užitým pro sochy 
– tedy z litavského vápence. Tedy ztrace-
ný erb rodu Dietrichsteinů není původním 
erbovním znamením vetknutým jako zákla-
dový blok do hmoty dříku pískového pod-
stavce sochy sv. Jana z Nepomuku. Dá se 
proto dovodit závěr, že původním erbem na 

této soše bylo jiné erbovní znamení, možná 
zakladatele kostela hraběte Sintzendorfa, 
a erbovní znamení rodu Dietrichstein zde 
bylo druhotně instalováno až po jeho snese-
ní z fasády kostela, který se později stal jejich 
majetkem.

Zajímala nás ještě odpověď na otázku 
technologického postupu restaurace. Tech-
nologické postupy jsou vždy stanoveny v tzv. 
projektu restaurátorského záměru, který 
musí být před zahájením akce schválen pří-
slušnými specialisty ústavu památkové péče. 
Zajímavé jsou konsolidační a konzervační 
technologie na kámen – tzv. technologie 
organokřemičitanů, jež by pan Slovák zařadil 
do oblasti nanotechnologie, kdy se erodova-
ný kámen napouští roztokem zpevňovače 
či konsolidantu, který se do kamene vsák-
ne. Po určité době vyzrávání nosič vyprchá 
a konsolidační látka vytváří nové krystalické 
můstky, které znovu svážou rozvolněná zrn-
ka pískovce. Vytvoří se tak přirozená prodyš-
ná struktura kamene (krystalická mřížka), 
která umožňuje kameni „dýchat“, tedy vsa-
kovat a odpařovat vlhkost. Po plastických 
a barevných retuších se pak aplikuje závěreč-
ná konzervace tzv. hydrofobizací jeho povr-
chu, která zamezuje nadměrnému vsaková-
ní srážkové vlhkosti do hmoty kamene, ale 
zároveň jej neuzavírá případnému vydech-
nutí přirozené vlhkosti kamene.
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Socha Jana Nepomuckého / foto: archiv 



Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část šestá: Co přinášel život

Rok 1928 přinesl volby do zemských 
zastupitelstev a v následujícím roce čs. měna 
přešla na zlatý základ, což znamenalo, že 
jedna koruna měla hodnotu 44,58 mg zlata 
a stala se žádoucí evropskou měnou. Agrár-
níci zvítězili v parlamentních volbách. I přes 
zamítnutí v roce 1922 slovenská Ľudová 
strana A. Hlinky opět přišla s požadavkem 
autonomie Slovenska. V roce 1929 krachem 
na burze v New Yorku vypukla dlouhodobá 
hospodářská krize, jejíž negativní důsledky 
dlouho ovlivňovaly život lidí. Vzrostla neza-
městnanost, proti níž se objevují do kraj-
nosti vyhrocené sociální bouře s obětmi na 
životech při střetu se státní mocí.

Ale i přes tyto stíny mohla se mladá repub-
lika po 10 letech své existence pochlubit svě-
tu svými úspěchy. Rozsáhlá výstava na nově 
zbudovaném výstavišti v Brně ukázala světu, 
že mladé Československo je rovnocenným 
partnerem všem ostatním státům a náro-
dům.

K 80. narozeninám prezidenta Masaryka 
přijalo Národní shromáždění stručný, ale 
výstižný zákon: „TGM zasloužil se o stát.“

I v Židlochovicích se projevovaly důsled-
ky krize. V důsledku malého odbytu cukru 
zkrátil cukrovar kampaň, čímž se zvýšil počet 
nezaměstnaných ve městě. Jejich tíživou situ-
aci pomáhaly městu řešit různé charitativní 
organizace. V létě roku 1928 opět navštívil 
Židlochovice TGM. Za svého pobytu se 
setkal se členy Dorostu ČsČk a dětmi z jižní 
Moravy a Dr. Alice Masaryková otevřela dět-
ský domov. Samozřejmě nechyběla návštěva 
Výstavy soudobé kultury v Brně.  

V roku 1929 v létě pobýval pan prezident 
opět na zámku, odkud podnikal cesty do 
různých měst Moravy. Téměř celé září byla 
v prostorách zemědělské školy, sokolovny 
a prostranství před zámkem instalována 
okresním Hospodářským spolkem výstava 
o životě a práci obyvatel okresu (viz obr.), 
která se spolu s bohatým doprovodným pro-
gramem těšila značné pozornosti širokého 
okolí. Ale následující krutá zima ztížila život 
obyvatelstvu a napáchala hospodářské ško-
dy.

I v roce 1930 pokračoval stavební ruch 
na Žižkově a Nádražní ulici. Začátkem léta 
do zámku opět zavítal prezident a při této 
příležitosti zažily Židlochovice velké hasič-
ské cvičení a sjezd legionářů. Při příležitosti 
prezidentových 80. narozenin udělilo město 
TGM čestné občanství, které pan prezident 
s díky přijal.

L. Orsáček na výstavě  Židlochovický živnostník / foto: archiv města
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Dejme ptákům volné nebe 

Viktor Belecký

Každý člověk ve svých snech
Ať má sako, džíny, frak
Dobrou nebo špatnou práci
Chtěl by jako malí ptáci
Letět volně do oblak

Ptáci vidí náš svět z dálky
Slyší jenom větru zpěv
Nemusí tak řešit války
Zlobu nebo lidský hněv

Pokud bychom měli křídla
Vznášeli se nad zemí
Nestavěli drahá sídla
Bylo by všem lépe
Věřte mi!

Ptáci mají čistou duši
Nestřádají penízky
Chtějí mít jen čisté parky
Volnost letu v klidné buši
Nebo zdravé remízky

Dejme ptákům volné nebe
Ať tu mohou s námi být
Mějme rádi je i sebe
Lépe se nám bude žít!

Vítězné práce literární soutěže S ptactvem v Židlochovicích

Ptáci kolem nás

Klára Potomská, 
Veronika Betášová

Všude kolem nás ptáci zpívají.
Všude kolem nás ptáci létají.

Když jdete židlochovickým parkem,
všude na stromech ptáci přežívají.
Tak dejme jim trochu jídla, ať nás milují.

Ptáci to nemají jednoduché,
vždy když mají hlad,
jak děti africké, musí čekat
na lidi milé, jako ty děti v Africe.

Tak pomozme jim a dejme jim jídla,
ať jsme ta společnost jejich milá.
Dejme jim zrní či semínka,
ať nakrmíme ta bříška malinká.

Opeřená tělíčka s malým zobáčkem,
nechť stanou se naším miláčkem.
Na každou zahradu krmítka dejme
a radost z jejich potěšení mějme!

S ptactvem v Židlochovicích 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

František Tichý: Transport za věčnost 

Dobrodružný příběh z 2. světové války, inspirovaný skutečnými osu-
dy chlapců, kteří žili v Praze a v Terezíně. Autor zde napínavě, ale 
zároveň citlivě zpracoval téma holocaustu, aby oslovil nejen dospělé 
čtenáře, ale i dospívající mládež.

Nové knihy

Životopisy
DOMINGO – Gala Dalí, 
CHRAMOSTOVÁ – Byl to 
můj osud, REČKOVÁ – Kva-
lita života

Literatura faktu
ROSSAVIK – Deváté dítě, 
VÁCHA – Horké léto 1918

Audioknihy
LINDGREN – Babičky: Mrtvý 
kuchař, KLEVISOVÁ – Zmi-
zela v mlze

Naučná literatura
ŠVRČINOVÁ-CUNNINGS 
– Himálajský deník, JUNEK 
– Pravda o první republice, 
BRONES – Žijme lagom, 
SVOBODA – Zelenina z 
ekozahrady, MANDŽUKOVÁ 
– Zdraví je v naší hlavě

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
ROSOCHA – Pohádky o vláč-
cích a mašinkách, FORSSÉN 
EHRLIN – O králíčkovi, který 
chtěl usnout

Pohádkové příběhy
LINDGREN – Oranžáda, 
Mazarén a Dartaňan, STRID 
– Neuvěřitelný příběh o 
obrovské hrušce, ÁSLAUG 
JÓNSDÓTTIR – Strašidláci 
nebrečí, Ne! Řeklo strašidýlko, 
PECHÁČKOVÁ – Babylónská 
věž

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
HORST – Případy pro Detek-
tivní kancelář č. 2, PEERS 
– Zloděj luridia, WEGELIUS 
– Legenda o Sally Jones

Fantasy romány
PARVELA – Kepler62, 
FLANAGAN – Bratrstvo 7: 
Kaldera, PULLMAN – Jeho 
temné esence 1: Zlatý kompas

Dívčí romány
WILSON – Nečekané prázd-
niny, MUELLER – Zuzka 
a poníci: Vysněný poník

rubriku připravuje 
Eva Procházková, kihovnice

>> pokračování ze strany 10

Autobusové nádraží (pol. 60. let 20. st.) / foto: T. Dratva

Nádraží v dubnu 2016 / foto: T. Dratva
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NABÍDKA BRIGÁDY

SKLIZEŇ MERUNĚK

Přijmeme pracovité brigádníky.

Nejlépe chlapce ve věku od 15 let 
na sklizeň meruněk v Židlochovicích 
v období měsíce července. 

Požadujeme odpovědný přístup a 
zájem o práci.

Nabízíme možnost dobrých výdělků.

Informace na telefonu:

724 523 328

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupíme RD k trvalému bydlení v Židlochovicích 

        a v okolí.  Tel.: 732 434 910.

Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt 2–3+1.  
         Tel.: 736 123 995

Přivýdělek. www.primavydelek.cz

<

<

<

Myslete na svůj spotřebič a spalinovou cestu, ještě 
před topnou sezónou.
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koncert 

úterý, 7. srpna, 18.00 hodin  
evangelický kostel v Nosislavi 

 

 

 

 
DUCHOVNÍ  

HUDBA 
 

 

 

 

…díla skladatelů 

Samuel Scheid, Johann Sebastian Bach, 
Dietrich Buxtehude, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
John Rutter, Lothar Graap a Hansjürgen Vorrath 

 

 

 

 

 

zpívá sedmdesátičlenný pěvecký sbor 
ENSEMBLES DER KLOSTERKIRCHE GUBEN 

 

vedený 

Hansjürgen Vorrathem 
 
 
 

 

 

 

vstupné dobrovolné  
 

inzerce

Hledáme maminky pro 
vedení dopolední herničky

Chcete trávit svůj čas s dětmi jinak?

Chcete pro sebe a děti najít nové přátele?

Rádi Vás mezi sebou uvítáme!

Nabízíme členství a metodické kurzy zdarma, 
9 nanční odměnu za vedení herničky, 

možnost pořádání soukromé narozeninové 
oslavy v RC Robátko.

Rádi Vám odpovíme na dotazy. 

Těšíme se na Vás!

E-mail: info@robatko.cz
facebook.com/mcrobatko



ČERVENEC
6. 7., 12:30–17:00 | NÁVRAT VLČÍHO VYTÍ
Přednáška spisovatele, cestovatele a přírodovědce J. Mon Kvasnici 
o životě a ochraně vlků.
místo:   Kynologický klub v Židlochovicích
pořádá:  Kynologický klub

9.–22. 7. | VÝSTAVA HISTORIE MERUŇKY V REGIONU
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

13. 7., 17:00  | VÝSTAVA MERUNĚK
Panelová diskuze s poradnou – Jan Urbánek.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Městské kulturní středisko

13.–14. 7. | 4. ROČNÍK MERUŇKOBRANÍ
Meruňkové slavnosti s bohatým programem a páteční zábavou na 
náměstí Míru. 
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice

14. 7., 9:00–17:00 | MEMORIAL JOSEFA REJŽKA
Turnaj ve fotbale mužů – FC Židlochovice, T.J. Sokol Kobylnice, FK 
Hrušovany u Brna, T.J. Sokol Žabčice.
místo:  fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: FC Židlochovice

21. 7., 9:00–18:00 | COPA DE ŽIDLE
Turnaj v malé kopané (muži) pro 12 týmů, od 20:00 hodin letní noc 
se skupinou Alcoholic Melodic.
místo:  fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: FC Židlochovice
vstupné:  100 Kč

23. 7. – 28. 8. | ŽIDLE NEBO ŽIDLE BEZ ŽIDLE 
Výstava výtvarnice Markéty Vašíčkové. 
Vernisáž proběhne 23. 7. 2018 v 17:30 hodin.
místo:  Malá galerie RTIC
pořádá:  Městské kulturní středisko

25. 7., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U SKLENKY VÍNA
místo:  prostranství vedle Informačního centra
pořádá:  starosta města

28. 7., 7:00–19:00 | 4. NEOS 2018
Mezinárodní závody RC (rádiem řízených) o� road modelů aut se 
spalovacím nebo elektrickým pohonem v měřítku 1:8 a 1:10.
místo:  RC dráha Židlochovice
pořádá:  FunRace z. s. 

SRPEN
18. 8., 7:00–19:00 | 5. NEOS 2018
Mezinárodní závody RC o� road modelů aut se spalovacím nebo 
elektrickým pohonem v měřítku 1:8 a 1:10.
místo:  RC dráha Židlochovice
pořádá:  FunRace z. s. 

21. 8., 18:00 | INVAZE
Vzpomínkové setkání na období okupace Československa vojskem 
Rudé armády.
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

Kulturní a sportovní akce v červenci a srpnu 2018

29. 8. – 30. 9. | OBRAZY VÍTĚZSLAVA RUBERA 
místo: Malá galerie RTIC a Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko,
 restaurace Za komínem

29. 8., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U SKLENKY VÍNA
místo:  prostranství vedle Informačního centra
pořádá:  starosta města

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ
1. 9., 14:00 | ROZLOUČENÍ S LÉTEM PRO DĚTI
místo: fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice a Město Židlochovice

2. 9., 14:00 | POSVĚCENÍ KŘÍŽE NA VÝHONĚ
Za účasti obce Blučina, Nosislav a Židlochovice a představitelú 
římskokatolických a evangelických farností. 
místo: vrchol 355 m. n. m. GPS: 49.0366725N, 16.6446875E
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice a město Židlochovice

14.–16. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: Komise sportu a mládeže a město Židlochovice

PŘIPOMÍNÁME SI V SRPNU:
21. srpen 1968 invaze vojsk Rudé armády

Městská knihovna Židlochovice 
vyhlašuje literární soutěž 

o nejoriginálnější povídku nebo komiks 
na téma: Proč se říká Židlochovice? 

Zapojit se může kdokoliv ve věku od 6 do 100 let. Svou 
povídku nebo komiks v podobě rukopisu nebo tištěné 
verze, v rozsahu maximálně jedné strany A4, je třeba 

zaslat či odevzdat do knihovny v termínu 
od 9. července do 30. září 2018. 

Bližší informace a pravidla soutěže naleznete na webo-
vých stránkách města knihovny nebo přímo u knihov-
nic a také na webových stránkách města Mě100židlí.
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Starosta J. Vitula předává ocenění F. Pacasovi / foto: L. Betášová
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Oznámení
Upozorňujeme občany, že sbírka pro charitu 

na sídlišti Družba bude v době prázdnin 
uzavřena.

Příměstský tábor s tenisem ve Velkých Němčicích 
nabízí volná místa v termínu  30. července – 3. srpna 2018, 

více informací na e-mailu: 
robertklima7174@gmail.com, tenis@drevomonta.cz nebo 

na telefonu: 739 338 407.

Ocenění za přínos městu přebírá  M. Gergel / foto: L. Betášová

Tanec rodičů a dětí na akci loučení s MŠ / foto: R. Nováková Krajský slet v Brně, průvod městem / foto: archiv T.J. Sokol

II. workshop výroby židlí / foto: M. Moudrá DH ZUŠ hraje seniorům / foto: L. Betášová

Festival hudby a piva / foto: L. Betášová Kapela Skrznazskrz / foto: L. Betášová 
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U hlavní stárky před zahájením hodů   
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Malé krojačky s nejstarší obyvatelkou města

Chvilka odpočinkuPrůvod městem           

Čí sú hody? Naše... babské Průvod městem

Židlochovické ženy Zahájení hodové zábavy na náměstí    


