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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

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

Ať žije máj! 
I když tomu tak všude na světě není, u nás je pro většinu lidí květen nejkrásnějším měsícem v roce. 

Jaro definitivně zvítězilo na dlouhou a tuhou zimou, která sice letos nebyla zrovna s nejnižšími 
teplotami a připomínala spíše předjaří, avšak květnová záplava svěží zeleně a pestré barvy na našich 

zahrádkách předvádějí nadvládu jara opravdu velkolepě. 

Připomeňme si, že MÁJ byl pojmenován podle řecké 
bohyně jara a plodnosti – MAIY. Zajímavé je i to, že 
květen nebyl květnem odjakživa. Český národní 
obrozenec a lingvista Josef Jungmann, velký 
propagátor českého jazyka a panslavista, nebyl 
spokojen s tím, že slovo máj jako jediné ze všech 
ostatních názvů pro měsíce v roce není slovanského 
původu. Proto při překladu Chateaubriandovy „Ataly” 
odvodil z polského kwiecien (měsíc květin) české slovo 
květen. Paradoxem je, že Poláci tento název používají 
pro čtvrtý měsíc v roce, tedy náš duben. 

První máj zůstává i 18 roků po změně režimu v naší 
republice Svátkem práce. Lidé však už většinou tento 
státní svátek tráví jinak, než účastí v alegorických 
průvodech s mávátky v rukou. Ti starší dávají přednost 
odpočinku nebo práci na své zahrádce a ti mladší se 
velmi   ochotně   věnují   romantickým   schůzkám  pod  

 
 

rozkvetlými stromy. 
Je jen málo Čechů, kteří by neznali Máchův Máj. 

Vždyť právě Mácha je básníkem zamilovaných. Avšak 
kolik z nás zná jeho báseň celou? Není v ní jen láska, 
ale také nevěra, otcovražda a krutá poprava. Mácha byl 
osobnost velice pozoruhodná a rozporuplná. Mnoho 
z jeho života je obestřeno rouškou tajemství. Co však 
známo je, je fakt, že byl náruživým a zdatným turistou. 
Pro svá díla nacházel inspiraci v putování po českých 
hradech a zříceninách, zvlášť si oblíbil kraj kolem 
Bezdězu, kde často pobýval. Dokonce došel pěšky až 
do italských Benátek a Terstu, a to je pořádný kus 
cesty! 

Květen je tady! Nazujte pohodlné boty a vzhůru do 
přírody. A kdyby nepřicházela májová inspirace, pak 
můžeme mít dobrý pocit, že jsme udělali něco pro svoje 
zdraví. 

Částečně převzato z časopisu TIM - květen 2006 
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Výběr z usnesení ZM  28. března 2007 

ZM rozhodlo: 
� o dodatku k pořízení změny č. IV územního plánu 

sídelního útvaru Židlochovice dle přiloženého 
materiálu 

� přijmout jako dar 10/12 podíl následujících pozemků 
v  k.ú. Židlochovice v lokalitě Výhon  (p. č. PK 1438 o 
výměře 3938 m2, p.č. PK 2931 o výměře 1514 m2  
p.č. KN 2340/2 o výměře 81 m2); náklady spojené 
s převodem ponese město Židlochovice; toto 
rozhodnutí je platné do 31. 12. 2007 

� schválit Projekt regenerace sídliště Družba a 
poskytnout pro realizaci II. etapy z rozpočtu města 
částku ve výši 1 611 000 Kč  

� prodat plynovod ve vlastnictví Města Židlochovice 
společnosti JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
za 1,1 mil. Kč, a to: v areálu bývalého cukrovaru STL 
plynovod v celkové délce 1070 m;  v Palackého ul. 
NTL plynovod v celkové délce 169,7 m.;  

� o prodeji dalších jedenácti stavebních pozemků 
v areálu bývalého cukrovaru 

ZM schvaluje: 
� přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení podle 

platné vyhl.č. 7/97 dle přiloženého seznamu 
přidělení  půjčky   z Fondu  rozvoje  bydlení  podle 
platného § 3 nařízení vlády č. 396/2001 Sb. dle 
přiloženého seznamu 

 

� poskytnout dar TJ Sokol Židlochovice – 250 ks židlí 
v hodnotě 124 950 Kč 

� uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné 
spolupráci s partnerem za účelem realizace projektu 
„Zvyšování projektové absorpční kapacity 
Jihomoravského kraje“ mezi městem Židlochovice 
a Jihomoravským krajem 

� statut finančního výboru Zastupitelstva města 
Židlochovice 

ZM souhlasí:  
� se směnou pozemků v  k.ú. Židlochovice část p. č. 

4982 (ZE) cca 174 m2 v majetku města Židlochovice  
za část p.č. 711/123 cca 236 m2; tato dohoda je 
platná do 31. 12. 2007 

ZM ukládá: 
� podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na 

podporu regenerace panelových sídlišť pro rok 2007 
na II. etapu Projektu regenerace sídliště Družba 

Výběr z usnesení RM 4. dubna 2007 

RM rozhodla: 
� zadat zpracování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci ulice kpt. Rubena  
� připravit zhotovení oplocení z PREFA tvarovek mezi 

objekty č. p. 460 a 757 na ul. Nádražní pro 
urychlenou realizaci v roce 2007 

 

� požádat o dotace JMK z dotačního programu 
„Dotace na zpracování územních plánů“ na změnu č. 
IV ÚP města Židlochovice  

� připravit záměr bezbariérových tras ve městě dle 
„Národního rozvojového programu mobility“ pracovní 
skupinou ve složení: Helma, Dobeš, Koutná, Goš, 
Brázdová, Hanák, Ing. Králová, Mgr. Tycová; první 
schůzka se uskuteční 11. 4. 2007 v 16.00 hodin v  
kanceláři starosty 

� umožnit konání jarního jarmarku 19. 5. 2007 na 
uzavřeném náměstí Míru organizovaného JSDH 
Města Židlochovice 

� řešit akce města konané v kulturním sále formou 
standardního nájmu dle schváleného ceníku TJ 
Sokol 

RM uložila: 
� jednat s firmou XAVEROV o jejich dalších záměrech  
� připravit návrh programu na „Městskou slavnost 

k 770. výročí 1. písemné zmínky o Židlochovicích“ 
s předpokládanými náklady města do 100 tis. Kč 

� prověřit možnost čerpání dotace na bezbariérové 
trasy ve městě z Ministerstva zdravotnictví 

� realizovat připojení objektu na sídlišti na el. energii v 
maximální výši cenové nabídky firmy Vojtěch Šturza 

RM schválila: 
� pořádání kulturních činností ve II. čtvrtletí roku 

2007 dle přílohy 
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 Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
                                                         

 Anketa: Jak jste spokojeni s místem, kde žijete a pracujete?                                                        
 

Pozemkové úpravy na Výhoně 
Vážení občané, obracíme se především na Vás, kdo vlastníte pozemky ve vrcholové části Výhonu, přesněji v tratích Prostřední Podsedky, 

Šibeniční Podsedky, Zadní Hačky, Horní Maděrán, Malý Výhon a Výhon. V těchto lokalitách byla nedávno zahájena jednoduchá pozemková úprava s 
názvem „Židlochovice – východ“.  

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, vyrovnávají se jejich hranice tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná 
břemena. Návrhu nového uspořádání pozemků předchází vypracování návrhu tzv. plánu společných zařízení, tj. cestní sítě, protierozních, 
technických, ekologických či krajinných opatření, výsadeb zeleně apod. Na pokrytí plošných nároků pro společná zařízení jsou prioritně využívány 
pozemky státní a následně obecní. 

Město Židlochovice má vytvořen plán krajinných opatření na celé řešené území vrcholu Výhonu, tyto opatření by rádo zrealizovalo právě pomocí 
probíhajících pozemkových úprav. I když budou použity i státní pozemky, na námi navržené úpravy to nebude postačovat. Proto bychom chtěli 
nabídnout Vám vlastníkům, kteří z jakýchkoliv důvodů nemáte v plánu na Vašich pozemcích hospodařit, že se o Vaše pozemky postaráme. Tyto 
pozemky by byly použity právě na realizaci společných zařízení, tj. opatření na zlepšení krajiny Výhonu. Nabízíme dvě možnosti: a) pozemky od Vás 
převezmeme do dlouhodobého nájmu, b) Vaše pozemky nám můžete darovat. 

Předem Vám děkujeme za spolupráci. V případě Vaše zájmu nás můžete kontaktovat: 
Ing. Martin Dratva – � 547 426 041, 604 290 313, e-mail: martin.dratva@zidlochovice.cz 
Pavel Fila – � 547 426 047, 604 290 307, e-mail: pavel.fila@zidlochovice.cz 
 
Pracoviště cestovních dokladů informuje 
Od září 2006 se vyrábějí cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „e-pas“). Při podávání žádosti o 

vydání tohoto pasu došlo také k určitým změnám a zpracování probíhá elektronicky přímo na pracovišti (pořízení snímku žadatele, vytisknutí žádosti, 
podpis žadatele). Zpracování jedné žádosti je časově náročnější, trvá 5 – 10 minut. Vzhledem k nastávající turistické sezóně spojené s výjezdem do 
zahraničí se stává, že občané, kteří si chtějí požádat pro sebe a své děti o vydání „e-pasu“, pravidelně přicházejí na náš úřad v úřední dny v době od 
15 do 17 hodin a tvoří se zbytečné fronty. Abychom zamezili tomuto stavu a zbytečné nervozitě, nabízíme možnost podat žádost o „e-pas“ ve 
dnech 19. 4. – 16. 8. 2007 i ve čtvrtek od 7 do 16 hodin, a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy na  ���� 547 428 742. 

Dále připomínáme, že k vyřízení „e-pasu“ u občana staršího 18 let stačí předložit občanský průkaz, starý cestovní pas a 600 Kč. Občan 15 – 18 let 
se musí dostavit se zákonným zástupcem, předloží občanské průkazy, rodný list žadatele a 600 Kč. S dětmi musí přijít zákonný zástupce, předloží 
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, cestovní pas dítěte (pokud již dítě pas mělo) a poplatek 100 Kč.  

Pokud se žádá o vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let, je nutné vyřídit ještě Osvědčení o státním občanství. Žádost o vydání 
Osvědčení je možné podat na matričním úřadě, nebo na pracovišti cestovních dokladů v Židlochovicích. Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, 
rodné listy rodičů a oddací list. Poplatek činí 100 Kč. Upozorňujeme, že tento doklad vyřizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně a vyřízení trvá 
1 měsíc. Lhůta pro vyřízení „e-pasu“ je 1 měsíc, platnost „e-pasu“ u občanů starších 15 let je 10 roků, u občanů mladších 15 let je platnost 5 roků. 

Eva Válková, odbor vnitřní správy 
 

Vážení občané, 
někteří z Vás byli osloveni formou dotazníku s žádostí o odpověď na otázky týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím 

v Židlochovicích. Protože dotazník byl hodně obsáhlý, následující řádky přináší informaci jen o některých výsledcích – těch, které snad budou i pro Vás 
ty nejzajímavější. Oslovení občané – respondenti byli rozděleni do tří skupin podle věku. První skupinu tvoří občané ve věku 18 – 25 let, druhou pak 
občané ve věku 26 – 45 let a do třetí skupiny byli zařazeni občané starší 46 let. 

Odpovědi na otázku „Jak jste spokojeni s Vaší obcí jako s místem, kde žijete a pracujete?“ jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

                 1. skupina                    2. skupina      3. skupina 
velmi spokojen 10,5 % 15,7 % 15,0 % 
mírně spokojen 57,9 % 58,8 % 67,5 % 
mírně nespokojen 31,6 %  19,6 % 17,5 % 
velmi nespokojen 0 % 5,9 % 0 % 
(procento bylo vypočteno vždy z počtu odpovědí pro tu kterou skupinu) 
 

V další části dotazníku byli občané požádáni, aby v závislosti na jejich osobním hodnocení stanovili pořadí důležitosti dané oblasti/položky 
 (1 = nejvíce důležité, 6 = nejméně důležité): 

 
                          1. skupina                          2. skupina           3. skupina 

mezilidské vztahy   1   3   1 
možnost uplatnit zájmy   4   5   5 
základní veřejné služby  2   1   2 
kvalita okolního živ. prostředí                 3   2   3 
možnost zaměstnání  6   4   4 
možnost účasti na míst. plánování  5   6   6 

 
JUDr. Ludmila Čermáková, vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ 
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Ohlédnutí za jubilejní výstavou vín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ve dnech 16. – 17. března 2007 uskutečnila ZO ČZS Židlochovice, za podpory města, akce k 50. výročí založení organizace a k 770. výročí od 
první písemné zmínky o Židlochovicích, pod záštitou hejtmana JmK pana Ing. Stanislava Juránka. 

V pátek 16. 3. kromě instalace výstavy vín, kterou prováděli členové ZO ČZS, se uskutečnilo přednáškové odpoledne v MKK na téma víno a 
zdraví. Přednášejícími byli: prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., nestor českého a moravského vinařství, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., děkan lékařské 
fakulty MU v Brně, Doc. MUDr. Crha, CSc., odborná asistentka MUDr. Taťána Šrámková, CSc.. Pořad moderoval prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
Přednáškového cyklu se zúčastnilo 60 občanů. 

Závěrem byla otevřena velmi zajímavá výstava k 770. výročí od první písemné zmínky o Židlochovicích, kterou nazval její organizátor pan Mgr. 
Karel Vavřík „Od první zprávy o městě k dnešku“. V 18,00 hodin se konalo v hostinci „U Kafků“, kde byla v roce 1957 založena ZO ČZS Židlochovice, 
slavnostní schůze výboru. Na této schůzi byl přítomným představen film režiséra Karla Hořice „Na břehu řeky Svratky“, publikace „Židlochovické 
vinařství“ a předáno ocenění zakládajícím členům. Pro veřejnost byla otevřena vinotéka v RTIC a některé sklípky  židlochovických vinařů. Ve 20,00 
hodin se pod záštitou Města Židlochovice konala slavnostní večeře v zámku. 

V sobotu 17. 3. 2007 byla v 9,00 hodin zahájena předsedou ZO ČZS Židlochovice Janem Šotnarem a starostou města Židlochovice Ing. Janem 
Vitulou v prostorách Sokolovny jubilejní výstava vín. Výstava drobných vinařů, která byla ve sportovním sále obeslána 843 vzorky z 51 obcí, z tohoto 
počtu bylo 521 vín bílých a 322 červených. V nově upraveném víceúčelovém sále bylo instalováno 21 stánků, které zapůjčil a smontoval pan František 
Doležal, kde vystavovali svoje vína profesionální výrobci vín. Vinařská firma „Vinselekt Michlovský“ Rakvice uspořádala řízenou degustaci. 

Program sportovních a kulturních akcí v květnu  
14. dubna – 4. května – MKK – Výstava obrazů Miloše Weidenhöfera 

Přístupno v půjčovní době knihovny. 
����  ����  ����    

17. května – 10. června – MKK – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ    
Přístupno v půjčovní době knihovny.    

����  ����  ����    
Čtvrtek 10. května – 15 hod. – MKK – Beseda pro důchodce k Svátku matek. 
Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. V programu vystoupí děti mateřské školy.  

Hraje oblíbený pan František Pazdera. 
����  ����  ����    

Čtvrtek 10. května – 18 hod. – Masarykův kulturní dům – Absolventský koncert ZUŠ 
����  ����  ����    

Sobota 12. května – 13 hod. – Cyklistický výlet s Karlovou pekárnou a Besipem 
Sraz u Karlovy pekárny. Pořádá Město Židlochovice, Karlova pekárna a BESIP. 

����  ����  ����    
Sobota 12. května – Rehabilitační zájezd do Dunajské Stredy  

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

Neděle 13. května 14 – 16 hod. – Den otevřených dveří v nové orlovně 
s vernisáží výstavy obrazů Ing. Karla Vituly.  Podrobněji na straně 5. 

����  ����  ����    
Čtvrtek 17. května – 17 hod. – Masarykův kulturní dům – Školní akademie žáků ZŠ 

����  ����  ����    
Pátek 18. května – 16 hod. – IV. ročník atletiky předškolních dětí  

Pořádá Sdružení rodičů MŠ. 
����  ����  ����    

Sobota 19. května – Pozvánka na Slovensko.  
Turistický program pro Klub židlochovických turistů připravilo partnerské město Gbely.   

 Odjezd v 7.15 hod. z autobusového nádraží. Poplatek 130 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ. 
Vede Mgr. Miroslav Cvrk. Informace � 604 290 303.  

����  ����  ����    
Sobota 19. května – 8 – 13 hod. – Tradiční jarní jarmark na nám. Míru– pořádá SDH 

����  ����  ����    
Neděle 20. května – 14 hod. – Kološou na hřišti starého hřbitova 

Pořádá Junák. 
����  ����  ����    

Sobota 26. května – 8 hod. – sokolovna – Tenisový turnaj ve čtyřhře 
Pořádá Sokol a Komise sportu a mládeže. 

����  ����  ����    
Sobota 26. května – 19 hod. – MKK –  Inspiro – čajovna 
20 hod. -  Druhá cestopisná přednáška při pití dobrého čaje.  

����  ����  ����    
Čtvrtek 31. května 13 hod. – Zábavně sportovní den k Mezinárodnímu dni dětí 

Pořádá Speciální škola v Robertově vile. 

  Zahrada v květnu 
   Počátkem měsíce vysazujeme papriky, 
rajčata, lilky a okurky do fóliovníků a pařníků. Ve 
druhé polovině měsíce, až nehrozí mrazíky, je 
vysazujeme do volné půdy. Rovněž vysazujeme 
cukety, patisony, melouny a celer. Můžeme 
vysévat zimní pór, který potom vysazujeme od 
poloviny června do poloviny července. Před 
výsadbou zakrátíme jeho listy i kořeny o jednu 
třetinu délky. Vyséváme na záhony pozdní 
košťáloviny pro výsadbu na přelomu června a 
července. 
   Květen je také měsícem pro výsev fazolí, 
letních květáků, salátů a červené řepy salátové. 
Po odkvětu jahodníku podkládáme narůstající 
plody proti šíření plísně šedé. Po odkvětu je 
vhodná doba řezu broskví. Můžeme prosvětlit 
nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a 
hrušní. Prořezáváme a zmlazujeme stále zelené 
keře a ploty. Prořezáváme keře kvetoucí v zimě 
a časně z jara. U zmlazených nebo 
přeroubovaných stromů vylamujeme koncem 
května tzv. vlky (letorosty prorůstající pod 
místem řezu starší větve). Během května 
dokončíme přeroubování ovocných stromů 
nenarašenými rouby za kůru. Je-li sucho, po 
odkvětu stromy důkladně zaléváme a podle 
potřeby přihnojujeme. Ořešák řežeme v době, 
kdy mají nové letorosty délku kolem 50 
milimetrů. Postupně ukončíme výstavbu stromů 
a keřů. Zastřihujeme nově vysázené keřové živé 
ploty. Pečlivě kontrolujeme zdravotní stav růží, 
přihnojujeme je a mulčujeme nově vysázené 
růže z kontejnerů. Na záhony vysazujeme 
letničky.  
   V květnu můžeme začít s výsevem dvouletek. 
Do poloviny měsíce vysazujeme hlízy mečíků a 
v létě kvetoucích cibulovin. Zaléváme trávníky.  
   Osazujeme nádoby, truhlíky a závěsné koše 
květinami. Letničky a citlivé rostliny v nádobách 
otužujeme. 

Připravil Jan Šotnar 
                                                                                                          

�  �  � 
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Pamětníci vyprávějí 
 

K náladě vyhrávala Brněnská cimbálová muzika „Ponava“ s primášem Ivo Farkašem a dechová hudba „Hornobojani“. K dobré pohodě 
návštěvníků přispěl pan Klvaň, který zajišťoval celé občerstvení.  Součástí výstavy byla i fotodokumentace o činnosti základní organizace za uplynulá 
léta. Výstavu navštívilo 459 platících účastníků.  

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému uspořádání této výstavy: hlavnímu sponzoru firmě Hortis, Městu Židlochovice, Jihomoravským státním 
lesům – Lesnímu závodu Židlochovice, ZD Vojkovice, Papírna Moudrý, XELLA Hrušovany u Brna, Dřevomonta, Karlova Pekárna, Zednictví František 
Švaříček, AVION s.r.o., Grafia – Helma, Knesl – kopírovací stroje, JmK odboru kultury, Vinařskému fondu, Sdružení grafologů ČR, Řeznictví Janíček, 
panu Františku Doležalovi, panu Světničkovi, panu Klvaňovi, panu Reimovi, panu Kafkovi, paní Flodrové a panu Zoubkovi. 

Poděkování patří též režiséru Dr. Karlu Hořicemu, Ing. Zuzaně Dobiášové za velmi pěkný film. Pracovníkům Zemského archivu Brno, Okresního 
archivu v Rajhradě, kteří ochotně poskytli historické dokumenty při natáčení filmu.  Mgr. Karlu Vavříkovi, JUDr. Miroslavu Jurákovi, JUDr. Ivo 
Remundovi, Mgr. Miroslavu Cvrkovi, prof. MUDr. Peteru Wendschemu, CSc. za své články do publikace. MUDr. Pavlu Kacerovskému z ortopedického 
centra Ústí nad Labem, který se podílel na zajištění výstavy profesionálů, TJ Sokol za propůjčení sokolovny. 

Zvláštní poděkování patří prof. MUDr. Peteru Wendschemu, který byl koordinátorem těchto akcí a všem, kteří svými dárky přispěli do tomboly. 
Jan Šotnar, předseda ZO ČZS Židlochovice 

 

 

 

 

 I senioři si musí umět ochránit majetek a zdraví 

Také senioři mají nárok na příjemné a spokojené stáří. Seniorský věk není žádná tragédie, život zdaleka nekončí. Přesto je třeba brát své roky 
vážně a podle toho se chovat. Ke klidnému stáří patří i ochrana majetku a zdraví. 

Podle policejních statistik patří senioři vedle dětí, žen a handicapovaných spoluobčanů k nejohroženějším skupinám obyvatelstva. Často a velice 
snadno se stávají oběťmi majetkové či násilné trestné činnosti. Beznaděj však ani u nich není na místě. U všech potencionálních obětí trestné činnosti 
je nutné pěstovat určitá pravidla bezpečného chování. Když budou dostatečně dodržována, poskytnou a zaručí pocit bezpečí i v pokročilém věku. 

 Opatření, která nic nestojí: 
� Nechlubit se svými majetkovými poměry, zvláště před neznámými osobami. 
� Při odjezdu z místa bydliště nezatahovat rolety a žaluzie, nevypínat přívod elektřiny. 
� Není-li k dispozici spolehlivá osoba je možno využít elektronické 
 spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.  
� Poraďte se s odborníky, zda je váš byt či rodinný domek dobře zabezpečený. 
� Neotevírejte dveře vašeho bytu, nevíte-li kdo je za nimi. Využijte panoramatického kukátka, bezpečnostního řetízku nebo 
 dveřního zastavovače. Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete. 
� Pozor na pochybné podomní prodejce, osoby vydávající se za montéry či pracovníky odečetů plynu, elektřiny či sociálních služeb. Dobře si ověřte 

jejich totožnost.  
� Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Cenné věci uschovávejte v bezpečnostních schránkách nejbližší banky. 
� Pro případ, že by váš byt byl vykraden, je vhodné mít zdokumentovány cenné věci, sepsána výrobní čísla. Tyto informace pomohou policii v pátrání 

a pojišťovnám usnadní likvidaci pojistné události. 
  

Vzpomínka na pana učitele Sedláčka 

3. února jsem se zúčastnila slavnostního znovuotevření víceúčelového sálu sokolovny. Potěšilo mne, že při této příležitosti bylo také vzpomenuto 
autora projektu Masarykova kulturního domu pana Františka Sedláčka. Jsem ráda, že zůstaly zachovány také krásné reliéfy na jevištním portálu a při 
tom jsem zavzpomínala na člověka, kterého už pamatuje jen hrstka nás starších a těm mladším a přistěhovavším se už jeho jméno nic neříká. Přesto 
se domnívám, že by jeho jméno nemělo být zapomenuto, vždyť roznášel dobrou náladu i radost. V květnu tohoto roku uplyne 19 roků od jeho úmrtí. 
Odpočívá na zdejším hřbitově blízko hrobky Robertů. 

František Sedláček vyučoval kreslení na měšťanské škole a jistě na něho rádo vzpomíná mnoho jeho žáků. Mne sice nikdy neučil, ale ze 
vzpomínek mého manžela i od mých známých jsem o něm slyšela jen dobré. Jinak jsem se s ním též osobně znala. Byl velkým kreslířem a humoristou 
a především duší židlochovické recesistické skupiny mesmerů. Kresbou i verši humorně popsal některé židlochovické události, které pak bývaly 
zveřejňovány v různých vývěsních skříňkách. 

 Vzpomínám si, že v čekárně zubního střediska v prvním patře hostince U zlatého lva byl namalován obrázek oteklého obličeje s veršem: Marný 
flirt, byť vášnivý, když nám zuby práchniví. Velmi zdařilou byla kresba mého tchána s přihrbenými rameny a nezbytnou fajfkou, a k tomu byly připsány 
verše: Kdybych já byl chytrým synkem, osázel bych Výhon vínkem. Ale že jsem starý osel, Výhony jsem znovu osel. 

Na pana učitele ráda vzpomínám a jistě také si občas vzpomenou i jeho žáci, kteří ho měli rádi a při různých příležitostech si o něm povídají. Mám 
za to, že by neměl upadnout v zapomnění.   

Marta Skálová 

Moudrá slova 
Nikdy neznáme definitivní pravdu. Můžeme si být jisti jen tím, že se mýlíme. 

Richard Feinman, nositel Nobelovy ceny za fyziku 1965 

Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu. 
David Livingstone, skotský lékař a cestovatel 
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V souvislosti s přednáškovým odpolednem o víně ze zdravotního 

hlediska, které se konalo 16. března a předcházelo jubilejní výstavě vín, 
byla v Městském kulturním klubu týž den slavnostně otevřena vysoce 
zajímavá a podnětná výstava Od první zprávy o městě k dnešku. Náročně 
a velice citlivě ji instaloval Mgr. Karel Vavřík, který obětavě shromáždil 
řadu historických dokladů, z nichž mnohé byly pro návštěvníky 
překvapením. 

Na výstavních panelech byly kopie mnohých vzácných dokumentů, 
které připomínaly a ilustrovaly základní události po více jak sedmi 
stoletích. Mnohé z nich vedly k zamýšlení a vzpomínání. 

Tak hned údaj o první zmínce o Židlochovicích je z roku 1237. Dosud 
jsme brali za věrohodné sdělení Johanna Edera, že prvním dokladem, 
respektive první zmínkou o našem městě je zápis ve starých moravských 
zemských deskách, který konstatuje, že v roce 1349 patřily Židlochovice 
Bohušovi ze Ždánic a Archlebovi ze Židlochovic. Mgr. Vavřík však 
předkládá nesporný údaj, že první zmínka je v listině krále Václava I. 
vydané v roce 1237 pro kostel sv. Petra v Brně, v níž je uveden Rym de 
Selowiz. Tak vida, o 112 let dříve, což je pro patriotismus Židlochovčáků 
jistě potěšující. 

V této souvislosti jsou zajímavé i vystavené poznámky sedláře a 
kronikáře pana Františka Horáka, který tuto skutečnost zjistil již před lety, 
avšak  nám z neznámých důvodů ji nepublikoval.  

V souvislosti s panem Horákem jsem se trošku pousmál při pohledu 
na obraz židlochovické tvrze. Vzpomněl jsem si, že jsme kdysi společně  
vyslovili pochybnosti, a shodli se na tom, že se jedná o 
moravskokrumlovský zámek. - Kdo ví… 

Zajímavý je i seznam vlastníků domů z roku 1547, právě jako 
horenský předpis povolující v roce 1762 začátek vinobraní na 13. října. 

A tak bylo možno na výstavě sledovat vývoj našeho nyní už 
městečka přes Žerotíny, Sinzendorfa až po Habsburky (1819). 

Při zmínce o založení cukrovaru (1836) se mně opět vybavil starý 
dobrý pan Eder, který tehdy nemohl přenést přes srdce postoupení 
nádherné okrasné zámecké zahrady i s padacím mostem ve prospěch 
areálu cukrovaru. Co by asi řekl dnes… 

A ještě k těm Habsburkům. V přízemí zámku jsou dva portréty – 
muže a ženy. Muž je v generálské uniformě, oba se tváří velice důstojně. 
Obecně se tvrdí, že je to portrét Friedricha (markýze Géra) a jeho choti 
Isabelly. Jenomže něco nesouhlasí. Friedrich byl postavy pomenší, 
korpulentní. Muž na obraze je vysoký, štíhlý, vojenského držení těla. Ani 
podle tváře se neshoduje s podobiznou uveřejněnou v  publikaci 
Židlochovický okres (Kratochvíl). A navíc jsem se doslechl, že obraz je 
datován 1862. Tehdy bylo Friedrichovi šest let. Na obrazech jsou 
Friedrichovy rodiče arcivévoda Karel Ferdinand s chotí Alžbětou. I 
k takovému vzpomínání mohla výstava přivést návštěvníka.  

Zaujalo mne také přejmenování městských ulic 23. 3. 1920. Tehdy 
Kostelní náměstí se změnilo na Strachotovo a v roce 1990 na 
Coufalíkovo. Časy se mění. 

Co říci závěrem? Jak i z několika mých poznámek vyplývá, byla to 
výstava velice hodnotná, nápaditá a podnětná. Bohužel byla. Škoda, že 
se nemohla stát stálou expozicí v řadu let již požadovaném městském 
muzeu. 

JUDr. Miloslav Jurák 

 

 
Sedmička v dějinách Židlochovic - 4. část 

1837 
2. května 1837 byla uzavřena mezi Florentem Robertem a arcivévodskou 
vrchností židlochovskou nájemní smlouva na 25 let, dle níž byla Robertovi 
pronajata plocha pro tovární budovu (cukrovar) a stávající hospodářské 
budovy za roční nájemné 500 zlatých. Velkostatek se tehdy zavázal, že bude 
ročně pěstovat cukrovku na 400 jochách a že ji bude dodávat do nového 
cukrovaru za cenu 14 krejcarů za cent (1 joch = 0,575472 hektaru).  
(Pozn. red.: v přepočtu se jedná asi o 230 hektarů.) Stavba cukrovaru 
pokračovala velice rychle, takže již 15. února 1838 mohl být uveden do 
provozu. Cukrová šťáva se dostávala z řepy lisováním na kaši rozemleté řepy 
na ručních lisech. 

1947 
Ustupujícími německými vojsky na samém konci druhé světové války byl 
v dubnu 1945 zničen minovými náložemi železný most přes Svratku spojující 
tehdy silnici Brno-Břeclav. Byl proto postaven v těsném sousedství most 
nový, provizorní (dřevěný) a původní železný most se opravoval. Část těžké 
mostní konstrukce, výbuchem spadlá na dno řeky, byla hydraulickými 
zvedáky vyrovnána a usazena na dnešní místo. Druhou část mostu bylo třeba 
odvézt a nahradit z větší části novou. Tato oprava mostu trvala až do jara 
1947. Zejména v poslední fázi stavby, při nýtování, pracovali montéři v noci a 
za třeskuté zimy. Konečně 31. května 1947 byl tento most slavnostně předán 
do užívání. Oprava mostu stála 850 000 Kč.  

1957 
Přestože v tomto roce přiletěly první vlaštovky již 27. dubna, ještě 6. května 
odpoledne v kopci nad městem – na Výhoně – hustě sněžilo.  

1957 
Květen patří  významným  událostem  a  vzpomínkám  na  dny  osvobození  –  

 
a také tradičně již volbám. Bylo tomu tak i v r. 1957, kdy se volby do 
Národních výborů a Národního shromáždění konaly 19. května 1957. 
Židlochovice byly rozděleny na 26 volebních obvodů pro volby do MNV. Při 
těchto volbách bylo ve městě zapsáno 1 814 voličů; hlasovací lístky byly 
vydány 1 812 voličům, hlasování se zúčastnilo 1 802 voličů, neplatné 
hlasovací lístky odevzdalo 5 voličů, jméno kandidáta škrtli 2 voliči. Počet 
hlasovacích lístků pro kandidáty byl 1 795, což bylo 99,6%. Po těchto volbách 
se pak konala 28. května ustavující schůze MNV, kde se předsedou 
národního výboru stal opět Karel Klimeš.  

1957 
Mnoho obyvatel města pozorovalo 26. dubna v době od 20.50 do 21 hod. 
průlet komety nazvané Arend-Rollandova. Takovou vesmírnou podívanou 
v Židlochovicích nepamatují.   

1957 
V předvečer Svátku práce dne 30. dubna 1957 byl na Pražském hradě za 
přítomnosti prezidenta Antonína Zápotockého předán Státnímu statku 
Židlochovice za vynikající výsledky dosažené v hospodaření Řád práce. 
Státní statek obhospodařoval výměru polí 2 387 ha, na statku bylo chováno 
737 krav s průměrnou dojivostí 7,52 litrů mléka; dále choval statek 3 734 kusů 
vepřového dobytka. Vysoké vyznamenání tak bylo oceněním mnohaletých 
výsledků, na které se jezdily dívat i zahraniční exkurze a návštěvníci. Těch 
bylo v r. 1957 velmi mnoho. Např. 20. března návštěva ze Sýrie, 25. dubna a 
16. května delegace ministerstva zemědělství SSSR, 16. června návštěva 
z Barmy, 24, července z Bulharska, 13. srpna z NDR, 16. srpna americký 
farmář atd.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  -kv- 

Jednota Orel v Židlochovicích oznamuje, že dokončila první etapu rekonstrukce objektu bývalého cukrovaru a srdečně zve 
všechny občany na Den otevřených dveří v nové orlovně, ve které si budete moci prohlédnout prostory, které budou sloužit 
jako sportovní zařízení pro širokou veřejnost. Prostory budou zpřístupněny v neděli 13. května v době od 14 do 16 hodin. 
Návštěvníci budou také seznámeni s přesnějšími informacemi o zahájení provozu, na kterém se nyní intenzivně pracuje. 
 Prohlídka bude doplněna o výstavu obrazů Ing. Karla Vituly. Vernisáž bude spojena s malým kulturním programem. 

Židlochovičtí Orli se těší na Vaši návštěvu. 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�

Zamýšlení nad podnětnou výstavou   
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Řádková inzerce 
Na tomto místě zdarma uveřejníme tři řádky Vaší inzerce. 

�  �  � 
Prodám garáž na sídlišti v Židlochovicích,  � 721 715 939 

�  �  � 

Prodám králikárnu  2 kusy, šestikotcovou, kovová konstrukce 
vykládaná dřevem, IPA rošty.                                                     

Jaroslav Kovář, Brněnská 357, 691 23 Pohořelice, � 519 424 952 
 

         V neděli 22. 4. 2007 se v Židlochovicích konal již VIII. ročník Běhu zdraví s VZP. Tohoto běhu se zúčastnilo 108 běžců ve 14 kategoriích. 
             Běh zahájil čestným kolem starosta města Židlochovice Ing. Jan Vitula společně s radními města, tajemníkem MěÚ, 

 členy Sdružení Židlochovice, místními podnikateli a hejtmanem JmK Ing. Stanislavem Juránkem.  
            V každé kategorii byli oceněni tři nejlepší běžci a nejlepší běžec ze Židlochovic. Školou s největším zastoupením běžců se stala          

Základní škola Židlochovice (64 účastníků). Vzhledem k nedostatku místa přinášíme pouze umístění židlochovických závodníků. 

�  �  � 
V kategorii dívek – ročník 1998 a mladších na 480 m se na 4. místě v čase 2:05 nejlépe umístila Kristýna Vitulová. V kategorii chlapců – ročník 

1998 a mladších na 480 m na 1. místě umístil Filip Vašíček v čase 2:02 a na 2. místě Adam Svoboda 2:03. V kategorii mladších dívek roč. 1997–
1996 na 480 m se na 1. místě umístila Magda Karhánková časem 1:5; ve stejné kategorii byl z chlapců šestý Karel Kugler s časem 1:57. 

V mladších žákyních roč. 1995 – 1994 na 720 m se umístila na 4. místě Gabriela Bádrová v čase 3:03; ve stejné kategorii byl Marek Šichtanec 
s časem 2:59 na 2. místě a David Klecl o vteřinu později na 3. místě. V kategorii starších žákyň roč. 1993–1992 na 1440 m byla čtvrtá Renata 

Táborská časem 8:06 a ve stejné chlapecké kategorii byl na 3. místě Alexandr Janeba časem 5:44. V dorostenkách roč. 1991 – 1990 na 1440 m 
byla třetí Marie Tancerová v čase 7:59. Všichni uvedení závodníci jsou žáci ZŠ Židlochovice. 

 V kategorii mužů 1989–1969 na 3 600 m se nejlépe umístil židlochovický Jan Válek (11. místo-čas 17:34), student SPŠ Brno. 
 

Letos proběhne již 11. ročník  
Květinového dne,Květinového dne,Květinového dne,Květinového dne,    

 který pořádá Liga proti rakovině.  
Přispějete i Vy? 

Plávání kojenců v pohodlí Vašeho domova, plavání u Vás ve 

vaně. Plavat s dětmi můžete téměř od narození, jakmile se 

zahojí pupíček. Rádi přijedeme a vše naučíme. Cena lekce 

jen 290 Kč. 

�  �  � 
Kontakt: � Petra Navrátilová 736 649 810, 

petra@animacek.cz, více informací na www.animacek.cz. 

 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte –  pro děti od třech let až do puberty 
� Svatba-průvodce pro začátečníky i pokročilé � Přehled vývoje 

dítěte od prenatálního období až do osmi let � Andělé nám 
pomáhají zvládat život – jak překonávat krize � Tajemství andělů a 
démonů – průvodce románem Dana Browna � Jak jsme přežili 

komunismus - vyprávění těch, kteří hrůzy přežili � Jak dobře psát 
dopisy k nejrůznějším příležitostem � Zeleninová a ovocná zahrada 
pro lepší a zdravější úrodu �  Anatomie lásky - vztahy otec-dcera, 
matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy �  Zajat ve 
Stalingradu - dramatický osud německého vojáka �  Velitelé 
tankových vojsk v nejdůležitějších bitvách 2. světové války � 

Světová náboženství - přehled s fotografiemi a další duchovní směry � 
Špatné a ještě lepší zprávy - dokumentuje válečná zpravodajka � 

Pro mládež: 
Asterix 29 �  Český slabikář �  Kouzelný svět – encyklopedie � 

Praha s dětmi – průvodce �   
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TIP NA VÝLET  
 

Z historie židlochovického gymnázia 
 
Následující události (uvedeno drobným písmem) jsou dostatečné známé a byly již mnohokrát uveřejněny mj. i v Židlochovickém zpravodaji.             

Méně známé je to, kdo na tehdejším židlochovickém reálném gymnáziu vyučoval. Dostala se mi do rukou výroční zpráva za školní rok 1947–48 
Blahoslavova reálného gymnázia v Ivančicích. Z ní jsem čerpal informace, které by mohly být pro naše čtenáře zajímavé. 

 Rozšiřují totiž naše znalosti o jména členů profesorského sboru, kteří tehdy na židlochovickém gymnáziu působili. 
1938 
Po obsazení Hustopečí německou armádou v roce 1938 bylo z Hustopečí do Židlochovic odstěhováno i české gymnázium. Několik beden s pomůckami, archiv 
a další vybavení školy. V Židlochovicích bylo pak vyučování v gymnáziu zahájeno 24. října 1938. V letech 1939 a 1940 se konaly maturitní zkoušky v místnosti 
jídelny zdejšího zámku. 20. prosince 1940 bylo gymnázium v Židlochovicích úředně zrušeno a v celém rozsahu převedeno do gymnázia v Ivančicích i 
s většinou žáků posledních ročníků.  

1940 
Stupňujícími se válečnými událostmi a německou okupací Československa v r. 1939 bylo do Židlochovic přemístěno z Hustopečí koncem r. 1938 reálné 
gymnázium (dále RG) se všemi žáky i příslušným inventářem. Od tohoto roku vyučovalo gymnázium v učebnách měšťanské školy v Židlochovicích. Až do 
vánočních prázdnin r. 1940 sem chodilo 278 chlapců a děvčat. V poslední vyučovací den před vánočními prázdninami oznámil žákům tehdejší správce ústavu 
prof. Hubert Stavěl, že ústav je rozhodnutím úřadů dnem 20. prosince 1940 zrušen v celém rozsahu a bude přestěhován do Ivančic. Žákům bylo dovoleno, aby 

přestoupili na ústavy blízké jejich bydlištím. 
V roce 2007 můžeme ke kronikářskému zápisu z roku 1940 ještě dodat: Do Ivančic byli také úředně přeloženi níže uvedení profesoři: 
Jaroslav Blažík –   odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 3. října 1941 na III. RG v Brně 
Štěpán Dvořák –   odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 1. dubna 1941 na IV. RG v Brně 
Josef Handlíř –   odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 1. února 1941 na RG v Telči 
Antonín Kodýtek –   odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 1. dubna 1941 na III. RG v Brně  
Edvard Novák –  odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 1. září 1941 na RG v Boskovicích 
Hubert Stavěl –  odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 1. dubna 1941 na RG v Tišnově 
Oldřich Švestka –  odešel 20. ledna 1941 na RG do Ivančic, odtud 2. října na RG v Brně (bližší označení RG chybí) 
(Na RG v Hustopečích působil také Ctirad Prukl, který však odešel už 1. září 1940 z RG v Židlochovicích na RG v Hodoníně.) 

Mgr. Karel Vavřík 

Za vínem do Valtic -  návštěva  Zámeckého a Křížového sklepa 

Lichtenštejnské dominium po vzoru 
francouzského „Chateau“ představovalo vlastní 
vinice a zámek, především ale výrobu kvalitního 
zámeckého vína. Tuto tradici zachovala i společnost 
Vinné sklepy Valtice, která ročně zpracuje téměř 
čtyři miliony kilogramů hroznů. Víno je uloženo, jak 
v historických sklepích v klasických dřevěných i 
barikových sudech, tak i v nově vybudovaných 
klimatizovaných halách v nerezových cisternách. 
Když jsme kontaktovali ředitele akciové společnosti pana ing. Antonína 
Šťastného, abychom jeho firmu mohli pozvat na naši výstavu, nabídl nám 
„jednání“ v podnikových sklepech. Kdo by řekl NE? 

Přivítal nás u vchodu do Zámeckého sklepa, který je umístěn pod 
levým křídlem hospodářských budov před valtickým zámkem. Unikátní 
sklep byl vybudován už v roce 1430 a patří mezi nejstarší a největší 
sklepy na jižní Moravě. Současná kapacita sklepa je přibližně 700 tisíc 

litrů vína. V tradičních dubových sudech zde již po 
staletí zrají špičková moravská vína, co jsme si mohli 
před kulisou historického lisu a jiných předmětů přímo 
v něm ověřit.  

Velký křížový sklep byl postaven zhruba 200 let 
později, totiž v roce 1640. Je velmi zajímavě 
architektonicky vybudován. Sklep je tvořen dvěma 
rameny o délce 120 a 100 metrů, které se protínají ve 
svém středu. Je jedním z největších sklepů tohoto 

typu na světě. Kapacita sklepa, který je srdcem společnosti Vinné sklepy 
Valtice, je milion litrů a sklep rovněž slouží k zrání tichých vín. 
V dřevěných sudech, které tvoří asi polovinu kapacity sklepa, zrají vína 
červená, v nerezových nádobách zrají vína bílá. Jedno rameno je 
využíváno na skladování archivních vín v láhvích. V archivu je uloženo 
více než 100 000 lahví vína, z nichž nejstarší pochází z roku 1954.  

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
 

V sobotu 5. května 2007 
se koná zahájení turistické sezóny na cyklotrase Brno-Vídeň 

v ATC Merkur Pasohlávky. 
���� ���� ���� 

Bohatý program bude zahájen ve 12.30 vystoupením mažoretek.  
V dalším navazujícím programu, který potrvá až do půlnoci, vystoupí mnoho dalších souborů i kapel. 

Na závěr večera je připraven ohňostroj. 
���� ���� ���� 

V doprovodném programu jsou atrakce pro děti, projížďky lodí, ukázky drátkování šperků a batiky, 
smaltování šperků, volejbalový turnaj dvojic, archeologická výstava, ochutnávání vín, minigolf  

a mnoho dalších. 
���� ���� ���� 

Vstupné:  
děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 20 Kč, osoby nad 15 let 30 Kč. Cyklisté vstup zdarma. 

 



 

Zaznamenali jsme 
  

• Od 20. listopadu 2006 se scházely jednou za 14 dnů židlochovické ženy v MKK, kde pletly obinadla pro malomocné.  Do akce se 
zapojilo 38 žen. Nejstarší bylo 87 roků a nejmladší 22 let. Do konce března 2007 upletly 352 ks obinadel.  Většinu práce prováděly 
ženy doma – v klubu se vždy rozdaly klubíčka a převzaly hotová obinadla. Ženy se o pletení dozvěděly z ústního podání a také 
z našeho Zpravodaje. Dokonce i z okolních obcí se nabídly ženy ke spolupráci.  Od sponzorů jsme obdržely cca 150 klubíček, 
když na jedno obinadlo je třeba jedno klubíčko. Ženy si další klubíčka samy kupovaly. Také jsme sbíraly použité dioptrické brýle, 
kterých bylo 110 ks. Vše bude v blízké době předáno Charitě v Uherském Hradišti, která celou akci iniciovala v tisku. Je krásné, že 
nám není lhostejné utrpení druhých.                                                                                                                          Lidmila Šotnarová                                                          

• Neuvěřitelně pobuřujícím vandalstvím lze nazvat poškození památkově chráněné zvonice sprejery na starém hřbitově. Jeden z nich používá podpisovou 
zkratku  RWk. Jen tabulka, na které byl stručný popis této památky, byla loni nově pořízena za 800 Kč. I tu vandalové již po druhé zcela zničili. Věříme, že 
škoda bude vyčíslena a že se policii podaří vypátrat tohoto vandala. Ten by měl dát vše do původního stavu.  

• Muzeum ve Šlapanicích je otevřeno od středy do neděle vždy od 13 do 17 hodin.  Od 23. února do 27. května je tu výstava Svět rostlin. Návštěvníci se 
mohou seznámit se známými i méně známými léčivými rostlinami. Další expozicí je výstava s názvem Dálnice do pravěku, která ukazuje na archeologické 
objevy, které byly nalezeny při stavbě dálnice v úseku Vyškov – Mořice v letech 2002 a 2003. Je tu také vystaven špitální hrob vojáků z bitvy u Slavkova. 
Součástí výstavy je také dětská dílna, kde si mohou mladí návštěvníci vyzkoušet některé metody archeologického výzkumu. Informace na � 544 228 029 
nebo na e-mailové adrese muzeum@brnenska.cz.  

• Židlochovický rodák pan Vladimír Janek, žijící jako důchodce na Floridě v USA, se stále hlásí ke svému rodišti a podle možností se zájmem sleduje dění ve 
„svém městě”. Velkou radost má s úspěchů sboru Skřivánek, u nějž oceňuje zejména hudební a organizační práci dirigentky Zdeňky Vrbové.  V těchto 
dnech dokonce poslal na činnost sboru i finanční příspěvek. Našemu vzdálenému krajanu děkujeme a přejeme mu hodně zdraví. Dívky ze Skřivánku mu 
vzkazují, že se i nadále budou snažit, aby mohl mít z jejích dalších vystoupení radost. 

• Značný ohlas zanechala návštěva židlochovického zámku u členů šlapanického Klubu Svazu postižených civilizačními chorobami. Ti totiž byli pozváni svými 
kuřimskými přáteli na prohlídku našeho zámku, která se tradičně konala na konci minulého roku. Nakonec se všichni z Kuřimi, Šlapanic i s turisty ze 
Židlochovic zúčastnili výšlapu na Výhon. Velmi nadšeně o návštěvě židlochovického zámku i turistické trase na Výhonu píše pan Bořivoj Hodek v prvním 
letošním čísle Šlapanického zpravodaje, který vychází každé dva měsíce.   

• Poslední řádek v dubnovém čísle obsahoval velkou chybu. Velikonoce jsou po prvním jarním úplňku a ten byl 2. dubna. Nikoliv 19. března, jak bylo mylně 
uvedeno. Omlouváme se!  

• V neděli 1. 4. 2007 uspořádala ZO ČZS Židlochovice ukázku řezu ovocných dřevin. Tato akce se konala v terénu pod vedením pana Jana Urbánka, který 
názorně předvedl řez na různých tvarech ovocných dřevin jak na jádrovinách, tak i na peckovinách, včetně zmlazování starších stromů. Závěrem ukázal 
různé druhy roubování. Této instruktáže se zúčastnilo 16 zájemců.                                                                                                                             Jan Šotnar 

• Ještě poznámka k nedávné výstavě Od první zprávy o městě k dnešku.  Velmi mne mrzí, že se nenašel delší termín, který by mohl výstavu posunout 
alespoň do konce dubna. Následná výstava se snad mohla uskutečnit v jinou dobu. Výstava Od první zprávy k dnešku byla připravována od listopadu 
loňského roku a již tehdy se vědělo, že bude také v březnu uskutečněna. Město by mělo dávat přednost své vlastní prezentaci před úzkými zájmy 
jednotlivců, kteří se Židlochovicemi mají jen málo společného. Podobná retrospektivní výstava, která ukazuje dějiny města za 770 roků, se koná jednou za 
mnoho let. Moje připomínka naprosto neznamená, že bychom ve městě rádi nezhlédli a neuvítali výtvarníky odjinud. Chci věřit, že moje připomínka nebude 
špatně pochopena.                                                                                                                                                                                                      Karel Vavřík 

• Brněnský deník Rovnost otiskl v pátek 13. dubna zprávu ČTK, která jistě bude zajímat všechny židlochovické občany. Na místě bývalého cukrovaru začne 
do měsíce vyrůstat obchodně společenské centrum. Ihned po vydání stavebního povolení zahájí developerská společnost Outulný, a.s., demolici starých 
staveb a zároveň i první etapu stavby centra. Firma chce do projektu investovat sto až sto padesát milionů korun. Supermarket a první obchody mají být 
v provozu už na konci letošního roku.   

• Bohatou činností se může pochlubit židlochovická základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobám, která sdružuje 489 členů. Na počátku 
každého roku začíná činnost plesem – v tomto roce už to byl třicátý prvý. V zimních měsících jezdí zájemci na rehabilitační zájezdy do Čalova a od května 
do Dunajské Stredy. Občas si také zajedou na levnější nákupy do Polského Těšína. Vítanou akcí bývají také zájezdy na výstavu Flora v Olomouci i na 
různá divadelní představení či jiné kulturní akce. A tak za loňský rok vyjeli za svojí pestrou činností devětadvacetkrát. Základní organizace děkuje všem 
úsekovým důvěrníkům, kteří se podílejí na její činnosti. Vyjadřuje také poděkování vedení Adosy p. Mikelovi a pí Karáskové za dobrou spolupráci při 
zajišťování autobusů, jakož i všem ochotným řidičům, kteří s námi jezdí na zájezdy.                                                                                       Ludmila Křenková  

• Ing. Jiří Smutný podepisoval v pátek 13. dubna v prodejně Knihy na náměstí svoji další publikaci Zločin v Židlochovicích.   
• Asi 150 hustopečských Židů nepřežilo nacistickou perzekuci. V úterý 17. dubna v den dvaašedesátého výročí od ukončení druhé světové války jim odhalili 

pamětní desku ve vestibulu hustopečské radnice.  
• 29. března přivítala ZUŠ partnerskou školu ze Gbel. V příjemném a velice přátelském setkání se obě školy dohodly na další vzájemné spolupráci a na 

společném vystoupení, které se uskuteční 21. června 2007 na Evropský den hudby v sále sokolovny v Židlochovicích. Na společném koncertě vystoupí 
soubory a orchestry obou škol s repertoárem od dechovky po beat a od vážné hudby po moderní muziku. Hosté také navštívili keramickou dílnu na 
Coufalíkově náměstí, kde si za odborného vedení p. Kovarčíka zkusili práci s hlínou. Všichni odcházeli příjemně překvapeni a spokojeni. Návštěva byla 
ukončena v nahrávacím studiu v Dolních Bojanovicích. 15. května pojede židlochovická ZUŠ na návštěvu do Gbel, kde navštíví absolventský koncert ZUŠ.  

Helena Hrubá 
• Koncem tohoto čtvrtletí bude zahájena velká oprava povrchu části asfaltových vozovek na Žižkově. Jedná se o celou ulici Jiráskovu a Bezručovu 

a část ulic Alšova (mezi ul. Bezručova a Lidická) a Dvořákova (mezi ul. Kpt. Rubena a Bezručova).  Vzhledem k rozsáhlým pracím bude provoz 
v těchto ulicích částečně omezen. Proto prosíme občany o pochopení a vstřícnost při případných jednáních o úpravách před jejich domy. Opravu 
zajišťuje odbor investic a místního hospodářství. Realizační firma bude vybrána na základě probíhajícího výběrového řízení.  

                            Ing. Zdenka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 
 

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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