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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

1237 – 2007 
770 roků od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

  
Listina z doby krále Václava I., která byla vydána pro kostel sv. Petra v Brně. Je na ní letopočet 1237  

a jako jeden ze svědků se uvádí Rym de Selowiz. Pro lepší přehlednost jsou údaje zatrženy.  
Listina byla opatřena pečeťmi, ty se však během staletí vydrolily a odpadly. Zbyly po nich jen konopné provázky. 

 Faksimile listiny můžete ještě do poloviny dubna vidět na výstavě Od první zprávy o městě k dnešku, 
která je instalována v Městském kulturním klubu na Brněnské ulici. 
 Originál listiny je uložen v Moravském zemském archivu v Brně.  
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Výběr z usnesení RM  21. února 2007 

RM rozhodla: 
� zveřejnit záměr na pronájem uvolněných prostor 

v domě č. p. 38, Komenského ul. v Židlochovicích. 

RM schvaluje: 
� dodatek č. 1 ke smlouvě o zneškodňování a 

separaci odpadu ve městě Židlochovice s firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

� výdaje v oblasti kultury na období 01 – 03/2007. 
� náklady města Židlochovice na Regiontour 2007 

ve výši 11 318 Kč 
 

RM ukládá: 
� vyčistit kanalizaci na Komenského ul. 
� zajistit položení dlažby ve dvoře ZŠ na Coufalíko- 
      vě  nám. 
� provést opravy v areálu mateřské školy 

Výběr z usnesení ZM 21. února 2007 

ZM schválilo: 
� rozpočtové opatření č. 1 roku 2007 
� schvaluje Strategický plán rozvoje města 

Židlochovice na léta 2006–2015 
� plán   práce   Kontrolního   výboru   Zastupitelstva  

 města Židlochovice na I. pololetí 2007 a statut 
kontrolního výboru 

� pořízení změny č. IV územního plánu sídelního 
útvaru Židlochovice 

� v souladu s § 47 a § 6 odstavce 5 písmeno f 
zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 
183/2006 Sb. pro spolupráci s pořizovatelem 
změn ÚP SÚ Židlochovice určeného zastupitele 
Františka Dobeše 

ZM bere na vědomí: 
� zprávu o plnění úkolů z předchozích jednání ZM 
� zprávu o protipovodňových hrázích 
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 Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další  řezna 
 
 

 

Chcete se zúčastnit zasedání některé z komisí?  
Občané, kteří mají zájem zúčastnit se zasedání některé z komisí při Radě města Židlochovice, mohou kontaktovat slečnu Danu Filipskou na 

telefonním čísle 547 426 011. 

Digitální služby kabelové televize 
Kabelová televize SELF servis přechází od února letošního roku z analogového vysílání televize na digitální přenos. Analogový přenos zatím 

zůstává zachován. Doporučujeme všem uživatelům kabelové televize, aby se informovali na telefonním čísle SELF servis – zákaznické centrum       
� 533 383 335, nebo na internetové adrese www.moravianet.cz .  

Oprava programového prohlášení Rady města  
V odstavci kultura a volnočasové aktivity programového prohlášení Rady města Židlochovice byla technickým nedopatřením vynechána věta: 

Podpoříme další rozšíření sportovního areálu u Základní školy na Tyršově ulici a také postupnou rekonstrukci areálu fotbalového stadionu. 
Uvažujeme taktéž o rekonstrukci Městského kulturního klubu, která by umožnila rozšíření funkce knihovny, zřízení klubu pro matky s dětmi a 
klubu seniorů. Prosíme, opravte si!  

Policie České republiky – útvar odhalování korupce a finanční kriminality SRPV  
provozuje anonymní protikorupční linku � 947 832 222 provozovanou Ministerstvem vnitra ČR. Veškerá podezření, která oznámíte, jsou 

vyhodnocena a pollicie se jimi zabývá. Žádný podnět není zbytečný.  Můžete také použít: e-mail: stiznosti@mvcr.cz, dotazy@mvcr.cz. 

I. ples města Židlochovice 
se konal v sobotu 10. března 2007 v nově rekonstruovaném sále sokolovny. K příjemné atmosféře přispěl především orchestr Karla Cóna.  

V programu dále vystoupili tanečníci z taneční školy Starlet s ukázkami standardních a latinskoamerických tanců, kouzelník a varietní umělec 
s dýmkami a ohněm.   Město Židlochovice děkuje všem sponzorům, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli. 

Zeptali jsme se i na názor návštěvníka plesu – pí Ilony Dostálové ze Střelic. Sdělila nám, že ples měl velice pěknou atmosféru, zvláště působivá 
byla výzdoba stolů v barvách města. Celkový dojem dokreslilo příjemné osvětlení celého sálu.  

Zajímavosti z podnikatelského prostředí 
Živnostenský úřad eviduje k 15. 03. 2007 v Židlochovicích celkem 501 aktivního podnikatele. Jako fyzická osoba momentálně podniká 410 

místních občanů včetně cizinců s povoleným trvalým pobytem a také další 42 zahraniční osoby s dlouhodobým pobytem. Ve městě má sídlo i 49 
právnických osob, převážně společností s ručením omezeným. Je zde otevřeno 212 provozoven – kanceláří, prodejen, skladů, dílen apod., ve kterých 
je provozováno celkem 335 živností. Mezi podnikatele patří i samotné Město Židlochovice. K zajištění své běžné činnosti, např. k pronajímání 
nemovitostí, provozování parkoviště či městské knihovny, potřebuje totiž i příslušná živnostenská oprávnění. 
          Dagmar Kyršová, Obecní živnostenský úřad v Židlochovicích 

Vydávání a odebírání rybářských lístků  
provádí podle § 20 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o 

změně některých zákonů (zákon o rybářství) Městský úřad Židlochovice jako úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím odboru životního 
prostředí. Rybářský lístek se vydává občanům České republiky, kteří v obvodu jeho působnosti mají trvalé bydliště, popřípadě cizincům, kteří se 
zdržují v obvodu jeho působnosti. 

Rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem 
rybářského lístku. Pro vydání prvního rybářského lístku je nutné přinést osvědčení o získané kvalifikaci jako doklad o rozsahu znalostí potřebných pro 
jeho vydání. Od začátku roku 2007 bylo pracovníky odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice vydáno celkem 346 rybářských lístků.  

ZM souhlasí: 
� s realizací akce „ Splašková kanalizace – 

Židlochovice, Za bankou“ svazkem VAK 
Židlochovicko za předpokladu obdržení dotace a 
max. příspěvku města do 500 tis. Kč  

ZM vydává: 
� Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 

1/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2005 o 
trvalém označování psů na území města 
Židlochovice 

� Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 
2/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška města Židlochovice č. 5/2005 o 
nakládání s komunálním odpadem a stavebním 
odpadem na území města Židlochovice 

� Obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 
3/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2005 o 
místních poplatcích na území města Židlochovice 

ZM svěřuje:  
� Radě města Židlochovice v souladu s § 102 odst. 

2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, schvalování rozpočtových 
opatření v roce 2007 v  rozsahu účelových dotací  

    

dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  

Výběr z usnesení RM 7. března 2007 

RM bere na vědomí: 
� zprávu auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2006 

RM rozhodla: 
� pronajmout JUNÁKU svazu skautů a skautek ČR, 

Židlochovice, místnost č. 1, 2, 3, 4 v č. p. 43, ulice 
Komenského v Židlochovicích; nájemní smlouvu 
uzavřít od 1. 4. 2007 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou jeden měsíc; výše nájemného 
a poplatku za služby je stanovena na 1 Kč/rok   

� uzavřít smlouvu o dílo na údržbu veřejné zeleně 
s firmou HORTISCENTRUM s.r.o. na rok 2007 dle 
předloženého návrhu 

� vyhlásit výběrové řízení na pořádání hodů 2007 
� neúčastnit se příští rok mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu Regiontouru 2008 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Regionální turistické  
a informační centrum 

nabízí:  

film na DVD  
Na břehu řeky Svratky 

- 190 Kč 

a publikaci 
Židlochovické vinařství 

- 130 Kč 

�  �  � 
 

Stále ještě jsou k dostání 
publikace: 

TGM v Židlochovicích 

 historie starého 
židlochovického kostela 

Byl jednou jeden Národní dům 

   Židlochovické mosty a lávky 

Židlochovické hospody 
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Dále na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru odbor životního prostředí ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede 
evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti.                                                                  Za odbor životního prostředí zpracoval Ing. Vítězslav Hrazdil 

Pozemková úprava v katastrálním území Židlochovice – východ 
7. března proběhlo v sokolovně informační jednání pozvaných vlastníků pozemků náležejících do východní části katastrálního území. Na 

programu jednání byly informace a volba výboru vlastníků. Informace podal Ing. Petr Grmela. Uvedl důvody a rozsah území. Jedná se o tratě Horní 
Maděrán, Dlouhý Výhon (Grefty), Krátký Výhon, Zadní Hačky, Šibeniční Podsedky a Prostřední Podsedky. Mimo části Zadních Haček a Prostředních 
Podsedků jsou zcelené tratě pronajaty. Užívá je smluvně jako ornou půdu Cezava Blučina, a. s. Část Zadních Haček tvoří terasy a v Prostředních 
Podsedcích je po Zemědělském družstvu meruňkový sad.  

Zvolený výbor vlastníků tvoří vedoucí Pozemkového úřadu Ing. Grmela, starosta Židlochovic Ing. Jan Vitula (oba jmenovaní ze zákona), dále 
předseda ZD Vojkovice Ing. Fischer, p. Ivan Fenz, p. Ivan Kopřiva. Další dvě jména budou uvedena v informaci v příštím čísle.  Předsedou výboru je  
p. Ivan Fenz, který je dokonale obeznámen se všemi souvislostmi týkajícími se uvedených pozemků.  

Novou informací pro všechny vlastníky dotčených pozemků je aktivita Židlochovic, kdy město nabízí vlastníkům pozemků na Výhonu i jinde 
převzetí jejich pozemků darováním nebo dlouhodobým pronájmem pozemků městu.  V připravované parcelaci by takto získané pozemky byly 
vyměřeny v celcích pro další, zejména ekologické využití. Stávající vlastnické vztahy by do ukončení pozemkové úpravy zůstaly beze změny.  

Od vlastníků se očekává, že se seznámí s nabídkou a svobodně se rozhodnou tak, aby při individuálním jednání s Pozemkovým úřadem a 
zhotovitelem pozemkové úpravy EKOS-T Třebíč, mohli sdělit závazná a jednoznačná stanoviska požadovaná zákonem.  

Výbor vlastníků bude podávat důležité informace v Židlochovickém zpravodaji.                                                                                             Ivan Fenz 

 
Zápis dětí do Mateřské školy Židlochovice se koná ve středu 25. dubna 10 – 16 hod.  

Prosíme, přineste s sebou rodný list dítěte. Na nové kamarády se těší děti i zaměstnanci školy.  

Program sportovních a kulturních akcí v dubnu  

16. března – 13. dubna – MKK – výstava Od první písemné zprávy k dnešku 
Pořádá Město Židlochovice ve spolupráci se ZO ČZS. Přístupno v půjčovní době knihovny.  

����  ����  ����    
14. dubna – 16. května – MKK – Výstava obrazů Miloše Weidenhöfera 

����  ����  ����    
26. – 28. dubna – Masarykův kulturní dům – výstava Myslivost a příroda 2007 

����  ����  ����    
Neděle 1. dubna 9 hod. – Řez ovocných dřevin – sraz u radnice. Pořádá ZO ČZS. 

����  ����  ����    
Středa 11. dubna – Nákupní zájezd do Polského Těšína – pořádá SPCCh. 

Informace pí Ludmila Křenková  � 547 238 201. 
����  ����  ����    

Čtvrtek 12. dubna 17 hod. – vinotéka na radnici – Velikonoční degustace 
Pořádá Regionální turistické a informační centrum. 

����  ����  ����    
Čtvrtek 12. dubna a pátek 13. dubna vždy v 18.30 hod. –  MKK – Hrátky s čertem 

Pořádá divadelní dramatický kroužek. 
����  ����  ���� 

Sobota 14. dubna – Výšlap kolem Dalešické přehrady - 
 Odjezd v 8 hod z autobusového nádraží. Poplatek 120 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ. 
Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk. Informace � 604 290 303.  

����  ����  ���� 
Čtvrtek 19. dubna 16 hod. – Dopravní soutěž s BESIPEM 
Pořádá Sdružení rodičů na hřišti u mateřské školy na sídlišti. 

����  ����  ����    
Pátek 20. dubna – zájezd na Floru Olomouc – pořádá SPCCh. 

Informace pí Ludmila Křenková  � 547 238 201. 
����  ����  ����    

Neděle 22. dubna 10 hod. – VIII. ročník Běhu zdraví s VZP 
Pořádají Sdružení Židlochovice, Město Židlochovice a Sdružení rodičů při ZŠ. 

Prezentace v 9.30 hod. u radnice. 
����  ����  ���� 

Čtvrtek 26. dubna 16 hod. – Jezdíme podle předpisů – dopravní soutěž s BESIPEM  
Pořádá Město Židlochovice spolu s Městskou policií na víceúčelovém hřišti. 

����  ����  ���� 
Čtvrtek 26. dubna 10 hod. – MKK – Výchovný koncert pro ZŠ 

Pořádá Základní umělecká škola. 
����  ����  ���� 

Pondělí 30. dubna 18 hod. – Slet čarodějnic a strašidel všeho druhu 
spojený se soutěží o nejkrásnější čarodějnici. Akce je určena pro děti i dospělé 
Pořádají Sdružení Židlochovice, Město Židlochovice a Sbor dobrovolných hasičů  

za Městským kulturním klubem. Účinkuje kapela OREGON. 
����  ����  ���� 

Zahrada v dubnu 
Za příznivého počasí můžeme vysévat 

některé letničky přímo na záhony. V této době 
se probouzejí plevele a nastává nejlepší 
termín pro jejich vypletí a vyčištění skalky. 
Časné drobné cibuloviny a hlíznaté rostliny již 
odkvétají a nastupují místo nich tulipány, 
narcisy, hyacinty, řebčíky. Ve druhé polovině 
dubna je vhodná doba pro výsadbu mečíků i 
frézií. Mečíky před výsadbou ošetříme proti 
třásněnkám.  

Pokojové rostliny musíme pravidelně 
přihnojovat. 

Začátkem dubna provádíme základní řez 
u všech růží. Ošetřujeme je proti pilatce 
drobné a pidikřísku růžovému. 

Ve druhé polovině dubna by vinná réva 
měla začít svoji vegetaci. Zhodnotíme 
poškození keřů zimními mrazy. Před rašením a 
těsně po něm nesmíme zapomenout na 
ochranu proti přezimujícím škůdcům. 
Provádíme výsadbu vinné révy. Vysazujeme 
narašené broskvoně a v době plné mízy 
začínáme s přeroubováním stromů za kůru. Až 
do zdravého dřeva odstraňujeme namrzlé 
nebo poškozené větve. Řezné rány zahladíme 
a ošetříme. Řežeme všechny druhy peckovin. 
Broskvoně postřikujeme proti kadeřavosti. 

Na počátku května ošetřujeme třešně proti 
rzivosti a další ovocné stromy proti 
strupovitosti a padlí. Na začátku rozkvétání 
meruněk a višní ošetřujeme proti moniliovému 
úžehu a angrešty proti padlí hnědému. Rybíz 
vyžaduje ošetření proti sloupečkové rzivosti.  

Jahody proti šedé hnilobě musíme 
ošetřovat jen v době květu a ve fázi poupěte 
ošetřujeme proti roztočíku a květopasu 
jahodníkovému. 

Pokračujeme ve výsevech mrkve, 
ředkvičky, ředkve a hrášku. Koncem dubna 
sejeme řepu salátovou, mangold, keříčkové 
fazole a cukrovou kukuřici. Duben je také 
měsícem výsadby raných a poloraných 
košťálových zelenin, které jsme si 
předpěstovali. Může se také vysazovat cibule 
sazečka.  

                                    Připravil Jan Šotnar                                                                             
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V dubnu loňského roku jsme naše čtenáře po prvé informovali o židlochovickém Armwrestling clubu. Připomínáme, že se jedná o sport, kdy se 

soupeři přetlačují rukou, výstižněji se tento zápas nazývá páka. Přinášíme tentokrát další informace o úspěších klubu. 

Armwrestling club Židlochovice dokázal navázat na loňský úspěch a 
v letošním ročníku 2006/2007 zatím nenašel přemožitele. Členové klubu 
patří k absolutní špičce v České republice a jsou chloubou českého 
armwrestlingu. 

Nejvyšší celoroční soutěží v armwrestlingu (páce) je v České 
republice Extraliga. Její letošní ročník začal 30. září 2006 v Praze a 
skončil 10. března 2007 v Podivíně. Další dvě kola hostil Dolní Bousov a 
Brno. Na všech soutěžích dominovaly Židlochovice. Celkový počet 
medailí, které závodníci Armwrestling clubu Židlochovice zatím sesbírali, 
se zastavil na čísle 97. Bodovaná část sezony však ještě nekončí. 7. 
března se koná Mistrovství republiky juniorů v Hluku, odkud vzejde vítěz 
v kategorii juniorských klubů. Armwrestling club Židlochovice tak možná 
již  podruhé  v  řadě  oslaví   titul  nejlepšího    juniorského  klubu   České  

republiky. O tři týdny později – na Mistrovství republiky seniorů – se  
sezóna 2006/2007 definitivně uzavře. 

AWC Židlochovice se také aktivně podílel na složení juniorské 
reprezentace České republiky. Poslední reprezentační akcí byla III. 
Junior GP Visegrád v Maďarsku. Této soutěže se každoročně účastní 
junioři z České republiky, Slovenska a Maďarska. Letos byla 
reprezentace na GP složena z rovné poloviny závodníky ze Židlochovic. 
Nejlepšího umístění dosáhl Martin Vodák, který si v kategorii nad 80kg 
pravé i levé ruky vybojoval dvě zlaté medaile. Matěj Svoboda ve své 
kategorii do 75kg obsadil při vysoké konkurenci skvělé třetí místo a to na 
pravou ruku. Pořadatelské právo této soutěže se každý rok přesouvá do 
jednoho z výše zmíněných států. Příští rok je na řadě Česká republika a 
největší šance mají právě Židlochovice. 

Šárka Kleinová, vedoucí klubu, www.armwrestling.wz.cz 
 
 
 

 
Letošní zimní období se skutečně „vyznamenalo“. Zima v podstatě 

ani nezačala, i když se několik „zimních dnů“ se sněhem a mrazem 
vyskytlo. Podzim přešel plynule do jara a uvidíme, co nám nastávající 
roční období připraví. V dlouhodobém srovnání bylo zimní období určitě 
nejteplejší (všechny 3 měsíce výrazně teplotně nadnormální) za 
minimálně 17 let (obdobný charakter měla zima 1989/1990, zde mi 
ovšem záznamy ze Židlochovic chybí). Neradostný průběh zimy pro 
lyžaře a milovníky zimních sportů má i své kladné stránky. Finanční 
úspory silničářů za ošetřování a opravy komunikací a úspory občanů za 
vytápění objektů k nim jistě budou patřit. Čištění chodníků od sněhové 
nadílky jsme byli také ušetřeni (jen 10 dnů se sněhem). A jarní záplavy 
letos s největší pravděpodobností také nepřijdou. A nyní jednotlivé 
měsíce podrobněji. 

Prosinec se stal „nejchladnějším“ zimním měsícem. S průměrnou 
teplotou +2,8°C byl o 2,7°C teplejší než je normál a srážek spadlo pouze 
52% (18,7mm). Nejchladněji bylo v závěru měsíce, kdy bylo naměřeno -
7,8°C (28. prosince), nejvyšší teplota +14,8°C pak byla naměřena dne 8. 
prosince. Vyskytly se pouze 4 dny s celodenním mrazem a 1 den se 
sněhovou pokrývkou. Teplý charakter pak dokumentuje 5 dnů s teplotou 
nad 10°C. Po většinu měsíce převládala zatažená obloha s kladnými 
teplotami (v 1. dekádě často přes 10°C), v polovině prosince se dostavilo 
několik dnů se slabým celodenním mrazem. Vánoce byly teplé bez 
sněhu, ochlazení se sněžením (celkem 3 dny) přišlo v samém závěru 
roku. Pro srovnání uvedu nejstudenější prosinec, který byl v roce 1996 
s průměrnou teplotou -3,4°C (odchylka -3,5°C) a celkem s 13-ti dny 
s celodenním mrazem a třemi týdny se sněhovou pokrývkou. Nejteplejší 
prosinec byl ten letošní a překonal tak prosinec v roce 1997 (průměrná 
teplota +2,0°C, 4 dny s celodenním mrazem a 2 dny se sněhovou 
pokrývkou). 

Leden pokračoval v nastoleném trendu a nezdálo se, že by zima 
měla přijít. Vždyť se letošní leden stal nejteplejším od roku 1990. 
S průměrnou teplotou +4,3°C byl o 6,3°C teplejší než je obvyklé. Úhrn 
spadlých srážek (35,6mm) představuje slabě nadnormální množství 
(132%). Mimořádné jsou informace o teplotách. Byly zaznamenány 
pouze  2  dny s celodenním  mrazem,  ale také 10 dnů s  teplotami  přes  

 

 
+10°C.   Maximální  teplota  se  vyšplhala   na  +15,7°C  dne  10.  ledna, 
minimum bylo naměřeno po ochlazení v závěru měsíce, kdy teplota 
klesla na -11,0°C dne 26. ledna. První polovina měsíce byla mimořádně 
teplá (teploty postupně šplhaly nad +10°C), v polovině měsíce bylo 
přechodně chladněji s ranními mrazy. Ke konci měsíce se ochladilo 
(zmíněné minimum) a dne 23. ledna po překvapivém celodenním sněžení 
napadlo na letošní zimu neuvěřitelných 20cm sněhu, který postupně 
pomalu odtával, ale vydržel do konce měsíce. Jako zajímavost jistě 
poslouží srovnání s loňským lednem, který byl nejchladnější za 
posledních 17 let. S průměrnou teplotou -5,1°C byl o 3,1°C chladnější 
než je obvyklé. Stejné teplotní podmínky panují obvykle na moravských 
horách v nadmořské výšce kolem 1100m nad mořem. Celkově bylo 
v lednu 2006 23 dnů s celodenním mrazem a celý měsíc ležela sněhová 
pokrývka. Navíc padl absolutní teplotní rekord pro Židlochovice od roku 
1990, kdy teplota klesla na  -20,8°C. 

Únor nevybočil z vyjetých kolejí a stal se 3. nejteplejším od roku 1990 
(ale jen velmi těsně). Průměrná teplota byla +4,3°C (odchylka +4,7°C) a 
srážek spadlo 120% (31,1mm). Nevyskytl se žádný den s celodenním 
mrazem, ale ve čtyřech dnech vystoupila teplota nad +10°C. Minimální 
teplota měsíce byla naměřena dne 24. února, kdy teplota klesla „pouze“ 
na -2,5°C, nejtepleji a to +12,2°C bylo v polovině měsíce (14. února). 
V celkovém průběhu byla 1. dekáda spíše zamračená s občasnými 
srážkami a teplotami v intervalu +5 až +10°C. Prostřední dekáda byla 
slunečnější s teplotami i přes +10°C. Závěrečná dekáda byla 
nejdeštivější, v samém závěru (v noci na pondělí 26. února) pak přišlo 
nečekaně vydatné sněžení, kdy napadlo 7cm sněhu (vydržel 2 dny). 
Nechladnější byl únor 1996, který měl průměrnou teplotu -3,5°C, kdy 
sněhová pokrývka ležela celý měsíc, a 12 dní bylo s celodenním mrazem. 
Nejteplejší únor byl v roce 2002 s průměrnou teplotou +4,7°C a žádným 
dnem se sněhovou pokrývkou a žádným dnem s celodenním mrazem.  

Ze současného průběhu počasí a již kvetoucích mandloní (11. 
března) se zdá, že „zima“ už je definitivně pryč a čekají nás spíše 
příjemné jarní dny. A tak si v závěru povídání o zimním počasí přejme, 
aby se jaro vydařilo a příroda se v dalším období nepokusila vyrovnat 
teplou zimu nějakými extrémními negativními projevy a výkyvy. 

                                                                                        Ing. Karel Král                                        
Poznámka redakce: 20. března v časných ranních hodinách intenzivně sněžilo. Během jediného dne napadalo větší množství sněhu, než na celé 

zimní období. A tak těsně před prvním jarním dnem ukázala zima, že ještě tak snadno nepředá žezlo jaru. 

 

�  �  �   Zima 2006/2007 z hlediska klimatologického   �  �  � 
 

Extraliga za námi – zbývá už jen mistrovství republiky  
 

Moudrá slova:          
Politika se musí dělat s čistým srdcem a čistýma rukama. 

                                                                                                                                     T. G. Masaryk 
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Vandali a vandali... 

Keď sa začiatkom piateho storočia nášho letopočtu začalo vojnové 
ťaženie Gótov a Vandalov cez Európu, znamenalo to skazu, nekonečné 
vraždenie a ničenie všetkého. Vynikli v tom najmä kmene Vandalov. Mali 
na také chovanie svoje dôvody, samozrejme poplatné svojej dobe. Ich 
armáda potrebovala jesť, potrebovala stále nové kone, otrokov a 
motivácia vojnovou korisťou bola ta najúčinnejšia. Naviac, ich strašná 
povesť im pomáhala vyhrávať bitky, niektoré aj bez boja. Ich divokosť, 
surovosť, bezoh’ladnosť, vstúpila do histórie a dotýka sa aj našej doby, 
dokonca aj nášho mesta. Oni teda ti Vandali mali svoje dôvody, ale čo 
ten náš súdobý a gbelský vandal? 

 

 

 

Čo môže mať z toho, že rozbije sklo na skrinke na vyvesovanie parte 
zomrelých spoluobčanov?  Keď už dnes, zajtra, o týždeň, o rok tam môže 
visieť parte jeho blízkého alebo jeho samého. Akurát že opršané, 
rozmazané. Alebo si myslí ten náš vandal, že tým získa nesmrtel‘nosť? 
Veru nie. Vandal je smrtel’ný, iba jeho hlúpost‘, surovosť  a bezohladnosť 
je nesmrtel’ná.  

Čo má náš vandal zo zlámania čerstvo vysadeného stomčeka? Je to 
všetko iba bezohladnosť, nevychovanos’t a siláctvo. A všetko spolu – 
jednoducho VANDALSTVO! A čo my občania -mlčiaca  vätšina?! Mali by 
sme si viac všímať! A nemlčať! 

Převzato z prvního čísla měsíčníku Gbelan 2007 – kráceno.  

 
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů jednak v cukrovaru a jednak v části Žižkov byla pro nové ulice vybrána jména po významných 

osobnostech. Alespoň stručně seznamujeme naše čtenáře s osobnostmi, po kterých byly ulice pojmenovány. 

Dezortova ulice. JUDr. Jan Dezort starší (na fotografii) byl prvním českým židlochovickým starostou v letech 1918–1920 
a aktivním činitelem českého společenského a kulturního života města za Rakouska i v samostatném státě. 

Joštova ulice. Jošt Lucemburský byl synem Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV. Protože se Karlovi dlouho rodily 
pouze dcery, byl jeho synovec Jošt vychováván jako potencionální vládce země. I když se Karlovi nakonec narodil syn, 
Joštovy mocenské ambice to nijak nezmenšovalo. Po svém otci nakonec přebral vládu nad Moravou jako markrabě.  

Janáčkova ulice. Osobnost velkého moravského skladatele, rodáka z lašských Hukvald, snad není třeba obšírně 
představovat. Většinu svého života trávil v Brně, kde organizoval český hudební život a také založil varhanickou školu.  
Jeho orchestrální i operní tvorba se stala brzy proslulou a už za svého života se dočkal mnoha evropských premiér svých 
originálních skladeb. Dostalo se mu ocenění nejen u nás, ale také např. ve Vídni a v Londýně.                                       -kv- 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 

Obchody – služby 

Nebojte se, nebudu ve svém povídání srovnávat dnešní obchůdky a 
obchody s cenově nedostižitelnými hyper a supermarkety, ani nebudu 
doporučovat či zavrhovat nákupy zboží na dálku ať už prostřednictvím 
výpravných katalogů, internetu nebo jinými způsoby, ani nebudu hodnotit 
současné služby občanům. Mým cílem je seznámit hlavně mladší čtenáře 
s tím, jak se ve dvacátých a třicátých letech minulého století nakupovalo 
některé zboží prostřednictvím podomních obchodníků. 

Nejvíce mi utkvěl v paměti předchůdce dnešního podniku Stavebniny 
– vápeník, který projížděl ulicemi se svým hubeným koníkem táhnoucím 
vůz s vysokou korbou krytou plachtovinou. Choulostivé zboží – pálené 
vápno, se muselo krýt před případným deštěm. Reklamu obstaral majitel 
povozu velmi hlasitým pokřikem: „Vápno, vápno, vápínko“. Kupující po 
výhodném nákupu spěchali vápno uhasit (třeba ve starých neckách), aby 
se hašené vápno uleželo k dalšímu použití. 

Obchodník, který se dostavil s vozem žebřiňákem jen jednou v roce, 
svolával zájemce hlasitou nabídkou: „Žebře, žebře, žebře“. A nebyly to 
žebře ledajaké: dlouhé, krátké i tak zvané ostrůvky pro česáče ovoce.  

Košikáři a výrobci březových košťat pocházeli z velmi chudých 
vrstev. Nevlastnili žádné druhy povozů, proto nosili své zboží zavěšené 
na sobě jak, se jen dalo. Takto obtíženi putovali pěšky od domu k domu, 
ode vsi ke vsi. 

K pěším obchodníkům patřili také tak zvaní bosňáci, kteří nosili svůj 
krámek zavěšený na popruhu přes jedno rameno. Bylo do dřevěné plato 
opřené kolmo o břicho obchodníka. Minikrámek – jakási galanterie 
v malém, nabízel jehly, nitě, tkaničky, knoflíky atp. 

Nesmím zapomenout na obchodníky, kteří se obětavě snažili vylepšit 
zásobování potravinami. Nejpravidelnější dodavatelé byli mlékaři. Jejich 
koňské potahy dopravily v konvích čerstvě nadojené mléko až 
k jednotlivým domům, kde už čekaly hospodyně s hrnci nebo konvičkami. 
Mlékařka nalévala žádané množství mléka plechovou odměrkou. 

Hygienici by jistě protestovali proti takovému způsobu prodeje mléka, 
které nebylo nikterak upravováno, ale nikdo z něj neonemocněl. 

Velmi vítaným „distributorem“ býval také tovaryš pana pekaře Kleina, 
který v sobotu rozvážel ve velké ošatce čerstvé, ještě teplé rohlíky.  
Makované byly nejlepší! 

Nezapomenutelným zjevem byl muž, který koncem léta přihnal do 
Židlochovic velké hejno hus. Ty chuděrky vyplašené a žíznivé kejhaly tak 
hlasitě, že už nebylo třeba jiné reklamy. Husu, kterou si hospodyně 
vyhlédla, chytil muž dlouhým hákem za křídlo a předal kupující. 

Nesmím zapomenout na služby. Nejznámější byli dráteníci. Většinou 
to byli muži nebo odrostlí chlapci ze Slovenska, kteří svým pokřikem 
„Drátovat, hrnce flikovat“ svolávali hospodyně s popraskaným 
kameninovým nádobím, kterému ovitím tenkým drátkem prodlužovali 
život. Dovedli také nýtky utěsnit díry v plechovém nádobí. Potřebné 
nářadí a materiál nosili v krosně na zádech. Hodně se jim podobali i 
podomní sklenáři, kteří v dřevěných krosnách na zádech přenášeli i 
menší tabule skla. Oběma těmto řemeslníkům jako dílna sloužil chodník 
nebo dvorek zákazníka. 

Své služby nabízeli také zvěrokleštiči – říkalo se jim miškaři, kteří 
bolestivou operací malých selátek měli zlepšit kvalitu masa budoucích 
pašíků. Zákroky postrádaly veškerou hygienu, selátka kupodivu přežívala. 

Můj popis snad obsáhl nejčastější formy podomního obchodu. Za 
připomenutí stojí ještě sobotní trhy, které se konaly u jižní strany radnice. 
Na připravených stojáncích nabízely selky z okolí domácí máslo, tvaroh 
(kdepak byly tehdy listerie?) a čerstvá vejce, někdy přinesly i živé slepice. 
Selky, které měly nejkvalitnější potraviny, se často staly přímými 
dodavatelkami bohatších rodin a nemusely tedy čekat na zákaznice na 
ulici. 

Popsané obchodování bylo ve většině případů přínosem pro kupující. 
Pro prodávající představoval podomní obchod těžkou řeholi. 

Milada Kůsová

Pojmenování nových ulic 
v 

Pamětníci vyprávějí   
 

Společné problémy partnerských měst  
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ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Počítačová sestava 8OO Mhz, 15“ monitor, repro, kláv., atd., moc 
programů. 100% stav, mám 2 kusy, zdarma přivezu a zapojím,  

cena 4 700 Kč � 720 454 274  

ZELENÁ LÉKÁRNA 
MUDr. Slavomír Šmíd, Masarykova 734, Židlochovice  

Otevřeno pondělí – pátek 8 – 17 hod.  
vám nabízí:  

– tlakoměry, teploměry, infralampy  
– zdravotnické potřeby – bandáže, ortézy 

– zdravotní boty, vložky do bot 
– velký výběr sypaných i porcovaných čajů, bylinek a vitamínů 

– dětský sortiment – pleny, kosmetika 
Provádíme také masáže a lymfomasáže – vhodné na otoky, 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Prodám zahradu v Židlochovicích. 

���� 731 450 086 

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
To nejlepší z české poezie 19. století � Rendell: A demon in my 
view  �  Clarc-Higgins: Deck the Halls – dvě detektivky v angličtině 
� Stýblová: Lužanská mše – životopisný román o architektu Josefu 
Hlávkovi �  Drážďany – doporučené tipy �  Emiglia Romana – 
průvodce Itálií � Jazairová: V jižní Indii – cestopis � Počítač 

v domácnosti – podrobný průvodce �  101 nejdůležitějších programů 
pro váš počítač � Milenky slavných – G. Sandová, E. Braunová a 
další � Burian: Výlet do Portugalska aneb praktický průvodce � 
Historky z konce světa – padesát novinářských historek �  Neff: 
Digitální fotografie po lopatě � Učebnice němčiny pro střední a 
jazykové školy � průvodci: Norsko, Řecké ostrovy, Pobaltí, 

Petrohrad � Péče o ruce a nehty � Snowboarding – vybavení, 
technika jízdy �  Dobré rady pro pěstitele pokojových rosltin a pro 

zdravou zahradu �   

Pro mládež: 
Co se děje ve škole – první čtení v angličtině � Malované sklo – 

návody s fotografiemi �  Zvířátka ze sena s přílohami � Sedm divů 
světa s výkladem � Jak se nechystat k maturitě –  

romantická komedie � 
 

Realitní kancelář Zelený klíč s.r.o., Sady 28. října 15, Břeclav, www.zelenyklic.cz 
nabízí k prodeji:   

BYT  3+KK – Židlochovice u Brna: Byt je v 1. NP, velmi vkusně zrekonstruovaný. Nová plastová okna 
včetně žaluzií. Kuchyňská linka (masiv) včetně spotřebičů Bosch, podlahy plovoucí. Koupelna zděná, sprchový 
kout, samostatné WC. Na chodbě vestavěné úložné prostory. Kabelová TV. Kotelna nová-samostatné měřiče. 

Možnost převodu do OV. Dům se nachází v centru města. Dobré sousedské vztahy. 

BYT  2+1 – Židlochovice u Brna: Prodej bytu 2+1, ve 3. NP. Byt po celkové rekonstrukci-plastová okna 
včetně žaluzií. Plovoucí podlahy. Koupelna zděná se sprchovým koutem. Chodba-dlažba, velmi prakticky řešené 

vestavěné úložné prostory. Dům s výtahem. Kabelová TV. Nová kotelna-samostatné měřiče. 
Dobré sousedské vztahy. Sdružení vlastníků připravuje převod do osobního vlastnictví. 

Informace podá realitní makléřka: pí Z. Krátká, ���� 777 212 480 
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Sedmička v dějinách Židlochovic – 3. část 
1887 
Když v těchto letech hledala obec možnost jak zvýšit svoje příjmy, přišla i 
na to, že by se mohla zavést dávka z nápojů. A tak došlo k tomu, že v 
„sezení bylo zavedení daně z výčepu piva v Židlochovicích jednohlasně 
usnešeno. Co se týče daně jest přijato 1 krejcar z každého litru piva platit, 
který příjem do obecní pokladny plyne.“ A tak se od 1. března 1887 
vybírala příslušná daň. I přesto se však pivo pilo vesele dále. 
V Židlochovicích se čepovalo na šesti místech a za rok se piva 
vyčepovalo přes 866 hektolitrů. Část těchto peněz šla na půjčku, kterou 
město mělo na stavbu vodovodu. 

1937 
I v roce 1937 byla mezi židlochovickým dělnictvem značná 
nezaměstnanost. Zvláštní příděl chleba pro nezaměstnané byl 
rozdělován od 1. března do 4. dubna, kdy bylo rozděleno 600 kg 
chleba. Místo přímého stravování nezaměstnaných, jak to prováděla 
některá jiná města, byly v Židlochovicích vydávány městským úřadem 
poukázky k odběru potravin zdarma. Dále bylo v lednu a únoru 
rozdáno pro nezaměstnané 116 q uhlí a v březnu dalších 85 q.  
1937 
Významnou úlohu sehrával po několik desetiletí mlýn a elektrárna na 
Vojkovské ulici. Tak v r. 1937 byl mlýn poháněn vodní turbinou o výkonu 
70 koňských sil. Na turbinu byl napojen generátor o výkonu 60 KW. Proud 
byl vyráběn především pro potřebu  mlýna, který  měsíčně  odebíral 1 000  
 
 

 
KW. Přebytek elektrického proudu byl dodáván do sítě v Židlochovicích; 
tato rozvodná siť byla také v majetku mlýna a elektrárny. Výroba 
elektrického proudu v této místní elektrárně byla v r. 1937 asi 35 000 KW. 
Aby však mohli být zásobováni všichni obyvatelé Židlochovic, bylo nutno 
přikoupit od Západomoravských elektráren z jejich vedení dalších asi 20 
000 KW. Samotný mlýn měl dvě oddělení: na selské mletí a pro obchodní 
mletí. V r. 1937 se zde semlelo přes 13 197 q obilí.   

1947 
V březnu se začíná stavět Masarykův kulturní dům podle plánů 
odborného učitele Františka Sedláčka. Každá člen měl za povinnost 
odpracovat 150 hodin, nebo za hodinu zaplatit 15 Kčs. V prosinci byla 
hotová tělocvična, šatny, vestibul a konány první společenské akce. 
(Podrobně popsáno ve Zpravodaji číslo 4 a 5 v roce 2003.) 

1957 
Začátkem tohoto roku mělo zdejší Jednotné zemědělské družstvo pouze 
41 členů, většinou kovorolníků. Po skončení žní probíhala pak ve všech 
okresech, tedy i v Židlochovicích, rozsáhlá přesvědčovací kampaň, ve 
které navštěvovaly rodiny dosud samostatně hospodařících rolníků 
skupiny agitátorů a přesvědčovaly je o výhodách společného hospodaření 
v JZD. Po několika opakovaných návštěvách, které se v Židlochovicích 
konaly od 26. srpna do 15. září, vstoupilo do JZD dalších 11 
židlochovických zemědělců se 60,92 ha půdy.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  -kv-.

 

Rozhledna na Hlíně 

Hlína je obec v blízkosti Ivančic. Leží na temeni 
Hlinského kopce. Bílé fasády rodinných domků i 
rozhledny na Hlíně jsou vidět za jasných dní i ze 
Židlochovic na severozápadním obzoru. Ves se po 
prvé připomíná už v roce 1511 jako součást panství 
kláštera premonstrátek v Dolních Kounicích. Kostelík 
sv. Kunhuty byl postaven v roce 1771 a v jeho 
interiéru je vzácná pozdně gotická dřevořezba sv. 
Kateřiny z 15. století. Podobně jako židlochovická 
dřevořezba P. Marie, byla také hlinská sv. Kateřina 
obdivována na výstavě Od gotiky k renesanci.  

K obci se dostanete silnicí č. 395, která vede 
z Neslovic nebo z druhé strany příkrou, ale v létě 
dobře udržovanou i označenou silnicí mezi 
Moravskými Bránicemi a obcí Slůvky. 29. dubna 
letošního roku se sejde na Hlíně množství turistů. 
Bude tu slavnostně otevřena Menšíkova rozhledna tyčící se do výšky 22 
metrů. Finanční prostředky v částce 1 milionu poskytla obec, půl milionem 
přispěli sponzoři a dalšího půl milionu se vybralo na sbírce, kterou 
pořádal Klub českých turistů v Ivančicích.  

Podoba rozhledny je dílem brněnského architekta Vladimíra Čuhela, 
jehož ateliér zhotovil projekt zdarma.  Na vrchol rozhledny vede 96 
schodů. Číslo je téměř symbolické, protože v roce 2006, kdy byla kostra 
rozhledny přivezena do obce, uplynulo právě 96 let od chvíle, kdy byla 
slavnostně otevřena předcházející dřevěná vyhlídka, kterou již dávno 
zničil zub času. Ojedinělé  pohledy   se  návštěvníkům  rozhledny  objeví  
za jasného počasí.  Bude  vidět  nejen k Pavlovským kopcům, ale také až 

k novomlýnským nádržím, které občas částečně vidíme 
i z našeho Výhonu. Při zvláště dobré viditelnosti se 
může také objevit Schneeberg s výškou 2 076 m patřící 
k Alpám a vzdálený od Vídeňského Nového Města asi 
40 km.   

 Doporučuji zvolit krásnou zpáteční cestu po modré 
turistické značce. Vede převážně z kopce  lesem kolem 
potoka Martálka, který se u Stříbského mlýna vlévá do 
řeky Jihlavy. Budeme-li mít trošku štěstí, můžeme 
v příznivém období nasbírat košík hub. Brzy dojdeme 
ke kostelu sv. Jakuba, který je kousek nad Ivančicemi a 
můžeme se rozhlédnout do ivančické kotliny, kde se 
stékají řeky Jihlava, Oslava a Rokytná. Poutní kostel 
sv. Jakuba byl postaven na památku konce moru 
v roce 1491 z dobrovolných příspěvků. Za císaře 
Josefa II. byl zrušen a opět znovu postaven v letech 

1852 – 1877. Poutě se tu každoročně konají první neděli po svátku sv. 
Jakuba. Letos to bude 29. července. Pouťová mše začíná v 10 hod. před 
kostelíkem.  Od kostelíka sv. Jakuba nás modrá značka zavede 
k ivančickému hřbitovu. Naproti jistě zhlédneme rozhlednu na Réně, 
kterou, nebudeme-li příliš unaveni, můžeme také navštívit. Budeme 
odměněni panoramatickým pohledem na Ivančice.  

Závěrem ještě poučná zprávička. Roční rozpočet Hlíny činí 2 miliony. 
Polovinu z této částky věnovala obec na rozhlednu. Nebojme se 
podobnou stavbu vybudovat i v Židlochovicích. Podporujme iniciativy, 
které jsou i v našich možnostech!  

-kv-
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Tip na výlet 
v 

BUTIK ASTRA, Rajhrad – Masarykova 48 
Kvalitní česká móda ve všech velikostech. Pletené zboží, plavky. 

Otevřeno Po – Pá  8.30 – 17.30 hod., So  8.30 – 11.30 hod. 

� 547 229 238 



 

Zaznamenali jsme  
v • Odsunem Němců ze Židlochovic se zabývá magisterská diplomová práce Marcely Kafkové, studentky Filozofické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně.  Diplomovou práci, která byla nedávno dokončena, si můžete vyhledat na internetových stránkách. Vztahy Čechů a 
Němců v době předmnichovské republiky a v Protektorátu si zvolil za téma své studentské odborné práce Aleš Felner, septimán 
židlochovického gymnázia.  

• V loňském časopise Českopis byl uveřejněn recept na trdelníky.  V poslední době se obnovila tradice pečení tohoto moučníku a 
občas je k dostání i v pekařství na náměstí. Autorka článku uvádí, že nejlepší trdelníky se dělají v Nosislavi.   

• Výstava 50 let od objevení žerotínské hrobky byla po celý únor instalována v Husově domě v Nosislavi. V březnu byla výstavka 
umístěna v Malé galerii rajhradské městské knihovny. Potom bude přemístěna do Miroslavi, kde se uskuteční vernisáž v neděli 20. května v 19 hodin.   

• V pátek 2. března byl deštivý večer. Zatažená obloha nedávala naději na spatření jedinečného astronomického úkazu – zatmění Měsíce. Přesto se asi 
hodinu před půlnocí občas mezi mraky objevil Měsíc a tak bylo možno pozorovat toto zatmění.   

• Matěj Trojan – akademický malíř, se narodil v Žabčicích v r. 1914. V letech 1936 – 1940 absolvoval školu uměleckých řemesel v Brně. V letech 1942–1945 
pracoval jako stipendista při restaurátorských pracích. V roce 1945 – 1948 byl žákem národního umělce Jana Zrzavého. Poté pracoval jako samostatný 
výtvarník až do své smrti v roce 1973. Podnikl několik studijních cest do balkánských států a Turecka. Svoje díla vystavoval v Brně v r. 1965, 1967, 1970, 
1974, 1984, v Praze a v Jihlavě 1972 a v Havlíčkově Brodě 1975. Vzpomínkovou výstavu k nedožitým osmdesátým narozeninám svého rodáka uspořádali 
v roce 1994 v Žabčicích.  

• Na závěr výstavy fotografií Františka Zoubka Přátelské Maroko se 12. března se konala v MKK přednáška o Maroku, kterou zasvěceně a  fundovaně 
připravil Mgr. Miroslav Cvrk. Zúčastnilo se asi 15 posluchačů, kteří se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků. Přednáška byla doplněna  diapozitivy i 
dokumentárními fotografiemi. Návštěvníci byli pohoštěni pravým marockým čajem a vynikajími moravskými koláči, které připravila obětavá paní Eva Bílková.   

• V roce 1586 se obrátil Bedřich ze Žerotína na zábrdovického opata Kašpara s prosbou o pomoc. V dopise církevního hodnostáře žádal o peníze pro 
pokračování stavby městského soudu. Částka sto asž sto padesáti dukátů měla putovat do měšce stavebního mistra Pietra Gabriho. Bedřich poukazoval na 
to, že o peníze už žádal městského hejtmana, a protože suma měla přesáhnout pět set zlatých, hejtman se nemá k odpovědi.             Rovnost 12. března 2007 

• Slavní mistři v Hustopečích. Dva rakouští velikáni – Gustav Klimt (1862 – 1918) a Egon Schiele (1890 – 1918) byli součástí tzv. Vídeňské moderny 
z přelomu 19. a 20. století.  Mnohá jejich díla šokovala tehdejší kulturní veřejnost dekadencí, byla označována za nestydatě pornografická a oficiálně 
odmítnuta. Dnes patří mezi nejdražší díla na světě. Od 9. března do 29. dubna 2007 lze tato zatracovaná, opěvovaná a šokujícně vydražovaná díla 
zhlédnout v hustopečské galerii U Synků. Výstava obsahuje sedmdesát sedm známých i méně známých kreseb a akvarelů (faksimilií), charakterizující jejich 
tvorbu. Výstava se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a slavnostní vernisáži byl přítomen také její ředitel Walter Persché. 

    Městské muzeum a galerie u Synků v Hustopečích je otevřena ve všední dny 9 – 16 hod., v sobotu zavřeno, v neděli od 14 do 17 hod.             Jarmila Hájková 

• V neděli 25. února se konala v klubovně zahrádkářů na Palackého ulici přednáška o chemickém ošetřování ovocných dřevin a vinic, kterou provedl Ing. Petr 
Ackerman. Bylo na ní přítomno 34 posluchačů.  Aktivní zahrádkáři tak navázali na předcházející akci, kterou na začátku února bylo školení degustátorů vín 
dvacetibodovým, stobodovým a pětibodovým systémem, který prováděla Ing. A. Becková.  Součástí tohoto školení byla rovněž přednáška p. Heřmana 
Kratochvíla, který hovořil o nových výrobcích chemického závodu Avion určených pro zahrádkáře a vinaře.   

• V Městském kulturním klubu se 11. března konalo hodnocení vín pro jubilejní výstavu. Dvacetibodovou stupnicí bylo hodnoceno 842 vzorků vín. Vzorky byly 
hodnoceny sedmdesáti degustátory pod vedením komise znalců. Předsedou komise byl Doc. Ing. Eduard Postbiegl CSc. z Brna a dalšími členy byli Václav 
Hans z Ivančic, Miloslav Soukal z Ořechova. Šampióny jubilejní výstavy v kategorii mladých bílých vín se stalo Neuburské bílé (pozdní sběr) vinaře Josefa 
Válka z Hustopečí – 19,3 bodů, v kategorii bílých starších vín (pozdní sběr) z roku 2004 Ryzlink vlašský vinaře Václava Hanse z Ivančic – 19,4 bodů, 
v kategorii červených mladých vín nejlépe uspěla Frankovka vinaře Karla Válka z Nosislavi - 19,3 bodů a ve starších červených vínech získal prvenství vinař 
Ing. Jaroslav Ingr z Kyjova s odrůdou Blauburger z roku 2005 - 19,3 bodů. 

• Jubilejní výstava vín konaná 17. března k 50. výročí založení Českého zahrádkářského svazu v Židlochovicích se vydařila. Již o den dříve se konal 
v Městském kulturním středisku zajímavý cyklus přednášek za účasti prof. ing. Viléma Krause, prof. MUDr. Jana Žaloudíka a dalších na slovo vzatých 
odborníků. Ti všichni mluvili o vlivu vína na lidské zdraví. Účast šedesáti návštěvníků dokladuje velký zájem o přednáškový cyklus. Závěrem byla slavnostně 
otevřena výstava Od první zprávy o městě k dnešku. Vlastní jubilejní výstavy vín se zúčastnilo na 500 návštěvníků, kteří mohli ochutnat 843 vzorků vín 
uvedených v rozsáhlém katalogu. Svoje vína také nabízeli vinařské firmy. K příležitosti výstavy byl také vydán skvělý film o Židlochovicích Na břehu řeky 
Svratky a pamětní publikace Židlochovické vinařství. Obojí je k dostání v informačním centru města včetně zvláštního čísla Židlochovického zpravodaje, 
který aktuálně vyšel pro tuto významnou akci. Podrobněji se k výstavě vrátíme ještě v příštím čísle.  

• 7. dubna můžete navštívit Velké Pavlovice. Je tu konána akce Velikonoční otevřené sklepy. Informace www.velke-pavlovice.cz.  

• Vkusný leták s vinařskými oblastmi České republiky s přehledem z vinařských podoblastí, seznamem odrůd moravských i českých vín a jejich kategoriemi 
vydalo Národní vinařské centrum. Obdržíte zdarma na našem informačním centru v Židlochovicích.  

• Víte, co jsou epakta? Vůbec se tím netrapte, stejně z toho nebudete moc moudří. Epakta je počet dní mezi posledním novem 
Měsíce a 1. lednem. Tento cyklus se opakuje s periodou 19 let (Metonův cyklus). Slouží k výpočtu data velikonoční neděle. 
Můžete si toto heslo najít na internetu a tam se dozvíte, že už od 6. století se v kalendáři používá epakta, a že pomocí tzv. zlatých 
čísel 1–19 se stanovují pro ten který rok úplňky, které jsou rozhodující pro konečné datum Velikonoc.  A tak si můžete 
matematicky vypočíst, že v roce 2008 bude úplněk 22. března a Velikonoce 23. března a třeba v roce 2050 budou Velikonoce 
10. dubna a v roce 2099 12. dubna. O složitosti svědčí i údaj, že posloupnost velikonočních dat u gregoriánského kalendáře se 
opakuje každých 5 700 000 let. Zdánlivá složitost dokládá, jak náš pozemský život ovlivňuje věda, v tomto případě astronomie. 
Spokojme se s tím, že Velikonoce připadnou i letos na neděli po prvním jarním úplňku, který byl, jak jste jistě zaznamenali, 
19. března. 

Pěkné velikonoční svátky přeje redakční rada Židlochovického zpravodaje. 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 

15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: POSTA@zidlochovice.cz 
Kopíruje Městský úřad Židlochovice. Grafická úprava Martin Rejžek. Náklad l 500 ks. 

Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností vždy začátkem měsíce. 
Zařazené příspěvky se nehonorují. Nevyžádané články se nevracejí. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. 

Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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