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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohled na jatka, která zakončovala Havlíčkovu ulici. Byla zřízena v roce 1886 a v souvislosti se stavbou nové silnice  

do Nosislavi byla ve druhé polovině šedesátých let minulého století zbořena. Kresba Milan Lvovský. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Výběr z usnesení  RM 20. prosince 2006 

RM rozhodla: 
� pronajmout byt č. 3, vel. 1+1, I. kat v č. p. 347 na 

Coufalíkově náměstí; smlouvu ve výši 
regulovaného nájemného uzavřít na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2007 

� pronajmout byt č. 2, vel. 2+1, I. kat. v č. p. 347, na 
Coufalíkově nám.; smlouvu ve výši regulovaného 
nájemného uzavřít na dobu neurčitou od 1. 2. 
2007 

� provádět likvidaci bioodpadu od roku 2007 
následujícím způsobem: dřevnatý bioodpad 
likvidovat v areálu budovy Komenského č. p. 43 
(bývalá SÚS);  travnatý bioodpad umístit 
v prostorách mezi stadionem a cvičným hřištěm 
v souladu s návrhem Ing. Dratvy 

� předložit nabídky nejméně dvou firem na dodání 
vhodného komunálního stroje na zajištění údržby 
ploch v majetku města 

� iniciovat do konce ledna 2007 jednání se 
zájmovými organizacemi ve věci financování 
základních provozních nákladů organizací 
městem 

RM schvaluje: 
� funkční místo samostatného referenta – územně 
 

plánovacího úřadu s úvazkem 1,0 s účinností od 
1. 1. 2007 

� statuty jednotlivých komisí Rady města Židlocho-
vice 

� doplnění personálního obsazení komisí 
následovně: Komise kulturní: Eva Čapková, 
Věra Ivanová a Martina Křížová.  Komise 
školská: Dagmar Krkavcová, Růžena Strašáková 
a Eva Válková. Komise ochrany veřejného 
pořádku: Robert Hrazdil, Petr Svoboda, Jiří 
Pavlus a Miroslav Gergel. Komise sportu a 
mládeže: Josef Rejžek, Miloš Šedivý, Martina 
Kučerová a Dana Filipská. Komise SPOZu: Marie 
Tichá. Komise sociální a zdravotní: Mgr. Iva 
Tycová 

RM souhlasí: 
� s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou 
EON Česká republika na umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – dvou stožárů 
vedení v trase původního vedení na parcelách PK 
4975 v k. ú. Židlochovice a PK 1286 v k. ú.  
Vojkovice u Židlochovic, které jsou ve vlastnictví 
Města Židlochovice 

 

RM ukládá: 
� připravit situační mapu výhledového propojení 

mezi dálnicí Brno – Vídeň a Brno – Bratislava 
� připravit situační mapu výhledového dopravního 

propojení obchvatu Blučiny a obchvatu Hrušovan 
u Brna 

 
 
 
 
 
 

Výběr z usnesení ZM 20. prosince 2006 

ZM schválilo: 
� členy finančního výboru: Ivan Fenz, Magda 

Ivičičová, Ing. Petr Pirožek, Ing. Pavel Grygar, 
Ing. Libor Otýpka, Bc. Jan Dobyšek, Jiří Křenek 

� členy kontrolního výboru: Ing. Jan Hrazdil, Ing. 
Pavel Grygar, Jaroslav Hlaváč, Tomáš Vašíček, 
Dis., Jan Šotnar 

� rozpočet pro rok 2007 a vzalo na vědomí 
rozpočtový výhled pro roky 2007 – 2012 

� přílohu k Obecně závazné vyhlášce města 
Židlochovice č. 4/2003 o místním poplatku za  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Ročník XXXI                          Rok 2007                                         2   



 2 

Rozhovor se starostou města Ing. Janem Vitulou 
                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uplynulo sto dnů od Vašeho zvolení do funkce starosty. Tato doba 
se pomyslně dává funkcionářům na zapracování do funkcí a je jakousi 
nepsanou dobou klidu, kterou jim novináři poskytují. V židlochovické 
samosprávě jste v letech 1998 – 2002 působil jako místostarosta a také 
jste v roce 2000 – 2004 pracoval ve státní správě v nově zřízeném 
Jihomoravském kraji ve funkci předsedy finanční komise. Nejste tedy 
žádným nováčkem. Jistě jste získal řadu cenných zkušeností. S jakými 
pocity jste usedl do pomyslného křesla židlochovického starosty? 

Kdybych měl na začátek rozhovor poněkud odlehčit, tak bych 
odpověděl, že dobrými. Pokud mám hovořit vážně, tak jsem 
pociťoval i jistou míru obav. Židlochovice na tom nejsou finančně 
nijak zvlášť dobře. Přitom je rozpracována velká investice 
v cukrovaru, jejíž splacení je vázáno na prodej pozemků v tomto 
areálu. Komunikace ve městě jsou ve velmi špatném stavu a na tuto 
oblast nám nikdo nic nepřidá. Současně je to však velká výzva. Najít 
prostředky, dát věci dohromady, tak abychom se za čtyři roky mohli 
ohlédnout a mít za sebou kus dobré práce. A to mě baví. 

Můžete naše občany seznámit s výší dluhů, které město mělo v roce, 
kdy jste odcházel z funkce místostarosty a porovnat s aktuální výši dluhů 
ke konci roku 2006? 

No, dobré je možná vzít delší řadu. V roce 1998, když jsem 
nastupoval, město dlužilo cca 65 mil Kč, když nepočítáme 
nezaplacené faktury. V roce 2002 jsme město předávali s dluhem 
49,9 mil Kč, s tím, že byly domluveny změny splátkových plánů tak, 
aby město splácení zvládlo. Což byla ta nejpodstatnější změna. Teď 
jsou dluhy na úrovni 38,3 mil. A každým rokem by se měly splatit 
cca 4 mil. Kč 

Občané očekávají, že se město bude zvelebovat. Je třeba dokončit 
kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod, několik ulic naléhavě 
potřebuje nové vozovky, také chodníky jsou značně zanedbané. Co 
s tím? 

V současné době (leden) ještě dopracováváme analýzu 
rozpočtu, abychom věděli, s čím přesně můžeme počítat. Předběžně 
však, doufám, mohu sdělit dobrou zprávu. Předpokládám, že během 
dvou až tří let spravíme komunikace na Žižkově. U ostatních investic 
je situace poněkud složitější, protože jsou vázány na získání 
prostředků z různých dotačních titulů. Konkrétně se jedná o 
kanalizaci v Masarykově, Za bankou a Legionářské ulici (nad farou). 
I zde však jednáme o získání prostředků tak, abychom co největší 
část realizovali během tohoto volebního období. 

V roce 2006 byl zrušen židlochovický Katastrální úřad a také Správa 
a údržba silnic. Jaké plány má město s těmito budovami? 

O budovu bývalého Katastrálního úřadu projevil zájem Úřad 
práce. V současné době se v ní provádějí nezbytné rekonstrukce a 
během první poloviny roku by město tuto budovu zmiňovanému 
úřadu pronajalo. S budovou SÚS má město v dlouhodobém výhledu 
složitější záměr. V tomto místě uvažujeme o výstavbě komunikace, 
která by odlehčila dopravě na náměstí. Jedná se však o dlouhodobý 
výhled, který prozatím není zpracován. Naskytla se však možnost 
budovu získat do vlastnictví města, a tak jsme tuto příležitost 
využili. 

V lednovém čísle Židlochovického zpravodaje jste naznačil, že byste 
přivítal názory a náměty občanů na realizaci projektů. To lze jistě uvítat. 
Chtěl bych jen připomenout, že v roce 2005 byl v našem městě proveden 
rozsáhlý průzkum s názvem Společně plánujme rozvoj města. Do ankety 
se zapojilo nebývalé množství našich občanů, průzkum zahrnoval širokou 
problematiku a výsledky byly podrobně zpracovány a zveřejněny nejen ve 
Zpravodaji, ale také probírány podle tématických okruhů i na veřejných 
shromážděních občanů. Mám za to, že by i nadále měly být výsledky 
průzkumu respektovány a že by s nimi mělo být také seznámeno nově 
zvolené zastupitelstvo. 

To je správná úvaha. Rada tento materiál doporučila 
Zastupitelstvu ke schválení. Musím podotknout, že jsme z tohoto 
materiálu vycházeli již při sestavování našeho volebního programu. 
Taktéž z něj vychází programové prohlášení Rady města a doufám, 
že na konci tohoto volebního období si řadu věcí budeme moci 
odškrtnout jako splněné. Nicméně bych rád upozornil, že 
vypracováním tohoto materiálu práce neskočila a pozval bych 
spoluobčany k dalšímu zdokonalování Strategie. Každý, kdo bude 
mít zájem se na této práci podílet, se může obrátit na paní 
Richterovou na našem úřadě s tím, že obdrží informace, jak budou 
práce na strategii pokračovat. 

Co ve své starostenské funkci chcete upřednostňovat? 
Na to je složitá odpověď. Záleží na tom, kterou oblast máte na 

mysli. O investicích jsem hovořil výše. Dále pak existuje celá řada 
věcí, které bych rád změnil. Počínaje financováním kulturních aktivit 
ve městě, přes vztah ke sportovním organizacím až po fungování 
úřadu. Rád bych také, aby město využilo jedinečnou šanci, která se 
otevírá ve fungování strukturálních fondů EU. Ale za nejdůležitější 
považuji, ať už budeme realizovat cokoliv, zdravý selský rozum a 
slušnost.  

Ptal se Karel Vavřík 

�     �     � 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů, kterou se stanovuje poplatek pro rok 2007 
ve výši celkem 500 Kč na osobu a rok pro týdenní 
a 450 Kč na osobu a rok pro čtrnáctidenní svoz 

� rozpočtové opatření č. 4 a 5 z roku 2006 
� kontrolní řád města Židlochovice 

ZM zvolilo: 
� předsedou finančního výboru Ing. Pavla Grygara 

a předsedou kontrolního výboru Jana Šotnara 

ZM rozhodlo: 
� přijmout do majetku města bezúplatným 

převodem pozemek p.č. 1401/1  od ČR ještě další 
pozemky: 347, 415/1. 415/2, 415/3, 416/1, 436/3, 
533, 535/2, 535/7, 983/1, 083/2, 1626, 2727/1, 
2727/3, 2727/4, 2739/1 zastavěné komunikacemi 

� rezignovat na členství v Energetickém sdružení 
obcí jižní Moravy  

 

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice 
Vás srdečně zve na 

slavnostní otevření kulturního sálu  
sokolovny v Židlochovicích, 

které se koná v sobotu 3. února 2007 v 16 hodin. 
Současně proběhne zahájení výstavy 

 ke 110. výročí založení Sokola Židlochovice. 
V programu vystoupí cvičenci Sokola Židlochovice, 
dětský pěvecký sbor Skřivánek, divadelní spolek, 
učitelé a žáci ZUŠ, Gymnázia i ZŠ Židlochovice  

a další. Po skončení oficiální části si budete moci 
v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout 

zrekonstruovaný sál.  
Hrát bude cimbálová muzika Vonica z Krumvíře. 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
Infozhovor se starostou města Ing. Janem Vitulou Odbor dopravy upozorňuje na ukončení platnosti některých řidičských průkazů 

Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do  31.12.1993  za 
nový  řidičský průkaz. 

Jedná se zejména o růžové rozkládací knížečky. V našem regionu je ještě poměrně velké množství řidičských průkazů, u kterých končí platnost 
k 31. 12. 2007. Z toho důvodu upozorňujeme občany, aby výměnu neodkládali na poslední měsíce roku 2007, ale výměnu řidičských průkazů si 
zajišťovali průběžně už počátkem roku 2007. Jinak se může stát, že při odkládání výměny řidičských průkazů na konec období z kapacitních důvodů 
nebude možné dodržet expresní lhůty pro výměny řidičských průkazů. 
 K výměně je potřeba předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), řidičský průkaz, 1 fotografii a vyplněnou žádost.  

Karel Hanák, vedoucí odboru dopravy MěÚ 

Informace pro starší řidiče 
Odbor dopravy dále upozorňuje všechny řidiče nad 60 roků na povinnost podrobit se lékařské prohlídce u svého praktického lékaře. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona zák. 361/2000 Sb. § 87 odst. 3.  Jedná se o prohlídky ve věku 60, 65 a 68 let a následně každé dva roky. Tento posudek 
o zdravotní způsobilosti je nutné při řízení motorového vozidla mít u sebe.  

 Karel Hanák 

 Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
 Podle nařízení vlády č. 612/2004 ze dne 16. 11. 2004, jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez  
strojově čitelných údajů, a to v těchto termínech: 

  Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2007 (žádost o vydání OP občan  
předloží nejpozději do 30. 11. 2007). 

 Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 vyměnit za OP se strojově číselnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008 (žádost o vydání OP občan  
předloží nejpozději do 30. 11. 2008). 

Pozor!  Na základě zákona č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů občané 
narozeni před 1. lednem 1936 nemají povinnost vyměnit svůj OP bez strojově číselných údajů, kde je uvedena doba platnosti „bez omezení“ za OP  

se strojově čitelnými údaji (pokud jsou všechny údaje v OP pravdivé, tzn. souhlasí trvalý pobyt a rodinný stav). 
Eva Válková, odbor vnitřní správy MěÚ 

 Nový cestovní pas České republiky s biometrickými údaji 
Od 1. září 2006 se občanům starším pěti let začínají vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

Biometrickými údaji jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. 
Údaje o zobrazení obličeje obsahují tyto již vydávané cestovní pasy, oba biometrické údaje budou obsahovat cestovní pasy vydávané od května 

2008. Biometrické údaje se budou ukládat do nosiče dat – čipu. 
O vydání pasu s biometrickými údaji lze žádat pouze u obce s rozšířenou působností, kam spadáme dle místa trvalého pobytu. Pro nás je to 

Městský úřad Židlochovice, Nádražní ulice 750, přízemí vpravo. Informace lze získat na telefonním čísle 547 428 742–3. Vyhotovení pasu 
biometrickými údaji trvá 30 dnů, cena činí 600 Kč a platnost pasu je 10 roků.  

Ve lhůtě kratší než 30 dnů lze vyrobit cestovní pas bez strojově číselných údajů a bez nosiče dat – tzv. „rychlovku“, kdy občan od 5–15 let zaplatí   
1 000 Kč a občan starší 15 let 1 500 Kč. Platnost těchto pasů je půl roku. 

Pro děti do 5 let se vydává pouze jeden druh cestovního pasu, a to bez strojově čitelné zóny a bez nosiče dat za 50 Kč s platností 1 rok. 
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan mladší 15let), 

může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do doby dovršení 15 let věku dítěte. 
Mnoho zajímavých cest a vždy šťastný návrat Vám přeje kolektiv oddělení cestovních dokladů odboru vnitřní správy MěÚ v Židlochovicích. 

Magda Mlejnková, obor vnitřní správy 

V minulém čísle nezbylo místo – proto uvádíme až nyní jména starostů okolních obcí, kteří byli zvoleni zastupitelstvy 
Hrušovany – starosta Miroslav Rožnovský, Nosislav – starosta Pavel Fröhlich, Vojkovice – starosta Karel Klein, Blučina – starosta Josef Srnec, 

Žabčice – starosta Vladimír Šmerda, Unkovice – starosta Zdeněk Pospíšil, Rajhrad – starosta František Ondráček.                         

Zpráva o činnosti matriky v roce 2006 
V loňském roce bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 66 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 35 sňatků, uzavřeno 

bylo 6 církevních sňatků (2 sňatky v kostele v Židlochovicích, 2 sňatky v kostele v Nosislavi, 1 sňatek v kostele ve Vojkovicích, 1 sňatek v kostele v 
Přísnoticích), 1 sňatek byl uzavřen na zahradě cukrárny v Žabčicích, 1 sňatek na zahradě sokolovny v Hrušovanech u Brna. V zámecké kapli v 
Židlochovicích bylo uzavřeno 20 sňatků, na zámecké terase 1 sňatek, v zámecké síni 1 sňatek a v zámecké obrazárně byl uzavřen také 1 sňatek.  
Jako každý rok, tak i v  loňském roce, jsme měli několik sňatků s cizinci. Ve třech případech se jednalo o sňatek našich občanů s občany Slovenské 
republiky, jeden sňatek s občankou Ukrajiny.  

V roce 2006 se narodilo celkem 34 dětí. K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo 90 osob. V roce 2006 zemřelo celkem 32 občanů 
našeho města. Z trvalého pobytu se odhlásilo 73 našich občanů 

V matričním obvodu Židlochovice jsme zaznamenali úmrtí: Hrušovany u Brna 7 úmrtí, Nosislav 1 úmrtí, Přísnotice 2 úmrtí, Unkovice 2 úmrtí, 
Vojkovice 4 úmrtí, Židlochovice 13 úmrtí, Žabčice 3 úmrtí.  

Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimace byla provedena celkem 3 748x, 
legalizace 2 462x. Žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo podáno a odesláno 878. Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 19x. 
V 33 případech bylo na naší matrice určeno otcovství k nenarozenému dítěti. Změna příjmení byla povolena sedmi občanům. Údaj o místu trvalého 
pobytu byl v roce 2006 zrušen 7 občanům. 

Město Židlochovice mělo k 31. 12. 2006 celkem 3 091 občanů.                                                                                            L. Tesařová, matrikářka 
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Nový víceúčelový sál v Židlochovicích 
Konečně jsme se dočkali důstojného prostředí pro větší kulturní akce i doplňkovou sportovní činnost, pro kterou byl stávající sál tělocvičny 

nevyhovující. Rekonstrukcí za 11,5 mil zprovoznil T. J. Sokol Židlochovice víceúčelový sál včetně příslušenství v objektu sokolovny, která se vrátila k 
původnímu názvu Masarykův kulturní dům. 

Byla provedena rekonstrukce v části jeviště, hlediště a vestibulu, zejména technických sítí, podlah a povrchů. Byly realizovány i částečné 
dispoziční změny, především byl do sálu vestavěn balkon s přístupem z prvního patra. Velká část financí byla určena na zajištění náročných 
požadavků na požární ochranu, bezbariérový přístup (ze strany dvora) a požadavky hygieniků. Obložením sálu by měla být zajištěna dobrá akustika. 

Ačkoliv se náklad na rekonstrukci zdá být veliký, bylo nutné nesmírně zvažovat doslova každou stavební položku, která se měla realizovat, aby 
bylo možné stavbu dokončit. Při „odstrojení“ konstrukcí se nám část doslova rozpadala (podlaha ve vestibulu, nosné konstrukce jeviště, ale i příčky 
WC a některé technické rozvody).  

Jedná se o jednu z etap rekonstrukce objektu. Dle výše finančních prostředků byly provedeny pouze nezbytné práce pro zprovoznění sálu, který 
byl již 20 let nefunkční. Proto nesmí nikoho překvapit, že zvenku se zdá, jako by se téměř nic nezměnilo – ale přijďte se podívat ať už na zahájení, 
nebo některou z následných plánovaných akcí v sále. 

Stavba byla realizována v neuvěřitelně časově i finančně stísněných podmínkách firmou DIRS Brno s.r.o. a na základě projektu ing. arch. Barbory 
Jenčkové. Odborný technický dozor nad realizací stavby poskytlo město Židlochovice prostřednictvím pana Jaroslava Goše. 

Vlastimil Helma, místostarosta  
 

Program sportovních a kulturních akcí v únoru  

31. ledna – 16. února – Městský kulturní klub – Krajina – výstava kreseb žáků MŠ a ZŠ Ořechov, pracoviště Židlochovice   
Přístupno v půjčovní době knihovny  

����  ����  ����    

19. února – 17.30 hod. – MKK – Přátelské Maroko – výstava fotografií Františka Zoubka 
Vernisáž kdy bude spojena s přednáškou o Maroku. Přístupno v půjčovní době knihovny  

����  ����  ����    

Sobota 3. února – Rehabilitační zájezd do Čalova –  
pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami. Informace pí Ludmila Křenková  � 547 238 201     

����  ����  ����    
Sobota 3. února 16 hod. – Slavnostní otevření víceúčelového sálu sokolovny 

 a výstava ke 110. výročí založení TJ Sokol  
����  ����  ����    

Neděle 4. února 9 hod. – Školení degustátorů v klubovně ZO ČSZ na Palackého ulici  
����  ����  ����    

Čtvrtek 8. února 15 hod. –  MKK – Maškarní beseda pro důchodce   
Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Hraje oblíbený pan František Pazdera  

����  ����  ����    

Pátek 9. února  20 hod. – sokolovna  – 8. společenský ples Gymnázia         

Bližší údaje na pozvánce na straně 5 
����  ����  ����    

Čtvrtek 15. února 17 hod. – Degustace vín ve vinotéce pod radnicí  
Pořádá regionální turistické a informační centrum 

����  ����  ����    

Sobota 17. února – odjezd v 8 hod z autobusového nádraží – Do krasu v zimě – severní část Moravského krasu – 
Holštejn, jeskyně Hladomorna, Stará a Nová Rasovna, Senetářov – sakrální architektura a muzeum perleťářství. 

Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk  
Přihlášku s poplatkem za dopravu 110 Kč zaplaťte napřed v podatelně MěÚ u pí Procházkové. Informace � 604 290 303  

����  ����  ����    

Sobota 24. února – Sokolské šibřinky – bližší údaje uvedeny na straně 5 
����  ����  ����    

Neděle 25. února 9 hod. – klubovna ZO ČSZ – Ochrana rostlin, vinné révy a ovocných dřevin – přednáška 
����  ����  ����    

Neděle 25. února 14 hod. – sokolovna – Dětský maškarní karneval  
Pořádá Město Židlochovice a Sdružení Židlochovice 

����  ����  ����    
Město Židlochovice připravuje na závěr plesové sezony reprezentační ples, 

 který se bude konat v sobotu 10. března v sále sokolovny. 
����  ����  ����    

Slova moudrých 

Hudba je vyšší zjevení, než všecka moudrost světa. 
Ludwig van Beethoven 

 
Jedině příroda ví, co chce… Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby. Ty totiž dělá jen člověk. 

Johann Wolfgang Goethe 
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Hledáme zedníky pro rekonstrukci  
a dokončení rodinných domů 

v Hrušovanech u Brna.  
Jedná se o zateplení fasády, 

vybetonování podlah,  
dokončení omítek atd. 

Realizace cca březen 2007,  
případně dle dohody. Nejsme firma. 
Více informací � 737 565 358 nebo 

604 376 724. 

TJ SOKOL ŽIDLOCHOVICE 
Vás srdečně zve na tradiční 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 
v rázu „Kdo se bojí, nesmí do lesa”  

 
v sobotu 24. února 2007 ve 20 hodin  
v rekonstruovaném sále sokolovny. 
K tanci hraje orchestr Raffael,  
na programu je mj. průvod masek  

a soutěž o nejlepší masku.  
Vstupenka včetně místenky 80 Kč, 

připraveno teplé i studené občerstvení. 
Bohatá tombola. 

Předprodej vstupenek 
 od 12. února v Infocentru. 

 

Gymnázium Židlochovice 

si Vás dovoluje pozvat na 

8. společenský ples, 
který se koná  

v pátek 9. února 2007 ve 20 hod. 
v sokolovně v Židlochovicích. 

K tanci a poslechu hraje skupina NOTA BENE  
A HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

MIROSLAVA MINKSE. 
Slavnostní zahájení plesu – polonéza.   
Kulturní vystoupení studentů, tombola. 

Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 

SVATEBNÍ SALON – BÍLÝ SEN 

BRNO - ŽIDENICE, TÁBORSKÁ 147 

�548 210 309, 604 936 078 

www.bilysen.cz Po-Pá 9,30 – 17,30 hod. 

Půjčujeme svatební šaty a veškeré doplňky 

 za super ceny, zhotovíme svatební 

oznámení, snubní prsteny, svatební kytice.  

Na objednávky uzavřené v lednu a únoru 

15% sleva. 

Nabízíme pronájem nových podkrovních prostor 1+1 
a 3+1 v Židlochovicích. Předpokládaný termín dokončení 

červenec 2007. � 605 176 813 
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Máte doma staré dioptrické brýle a je vám líto je 
vyhodit? Můžete je přinést v pondělí 29. ledna od 

8–10 hod. do Městského kulturního klubu, kde 
pleteme obinadla. Pokud vám tato doba 

nevyhovuje, převezmou od Vás brýle v Městské 
knihovně. Po skončení akce v dubnu budou brýle 

odeslány spolu s obinadly  
Charitě v Uherském Hradišti.  

V Městském kulturním klubu se scházíme jednou 
za 14 dnů. 

 

 

Pomozte malomocným! 

Prosíme všechny lidi dobré vůle, aby nám pomohli 
uplést obvazy pro malomocné. 

Materiál: bílá, nebo světlá „Sněhurka”, jehlice č.2,5. 
Vzor: líc i rub stále hladce, tvoří se vroubky. 

Rozměry: 
 Úzké obvazy: 1 řada 25 ok včetně krajových, 

všechny řady hladce, délka 275 vroubků. 
Široké obvazy: 1 řada 30 ok včetně krajových, 

délka jako u úzkých.  

Informace: Lidmila Šotnarová 

���� 547 238 377 
 

 
V minulém čísle jsme otiskli autobusový jízdní řád se spoji Židlochovice – Brno a zpět. Došlo v něm k malé chybě: 

Spoje označené Bo - Boleradice nejezdí přes Blučinu. Přeškrtněte si, prosím, v pravé polovině pokynů  
v pátém řádku zdola slova přes Blučinu. Časové údaje uváděné dopravními společnostmi jsou uvedeny  

v souladu s jízdními řády uveřejněnými na internetu. 
Přinášíme další autobusové spoje ze Židlochovic, z nichž některé jsou již napojeny  

na Integrovaný dopravní systém. 
�.........................................................................................................................................................................� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÍZDNÍ ŘÁD 
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Ve dnech 11. až 14. ledna 2007 proběhl na výstavišti BVV v Brně veletrh GO a REGIONTOUR 2007. Naše město, letos již po čtvrté, mělo 
možnost představit sebe a celý region na svém samostatném stánku, který svojí prezentací obohatila i partnerská města Gbely ze Slovenska, Svaljava 
z Ukrajiny a také partnerské město Těšan – Ruše ze Slovinska. Stalo se již tradicí, že naše město již po třetí otevíralo celý veletrh přivítáním ministra 
ČR pro místní rozvoj a předáním ohromného koláče upečeného v Karlově pekárně. Starosta města Ing. Jan Vitula, společně s dalšími starosty regionu 
a podnikateli, uvítali ministra Jiřího Čunka spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem a s doprovodem na našem stánku, kde byl 
koláč také slavnostně rozkrojen.  

Děkujeme všem sponzorům a obcím, kteří se spolupodíleli na uskutečnění naší expozice. 
Zajímavostí otevírání našeho stánku byl i křest zbrusu nové turistické mapy Brno – jih a okolí, kterou vydalo naše město společně s Klubem 

českých turistů. Tato mapa v měřítku 1:25 000 je neobyčejně zdařilým kartografickým dílem a je již nyní v prodeji v Regionálním informačním centru 
v Židlochovicích.  

Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 
 

 
 

Panu Zdeňku Koníčkovi, dnes řídícímu školy na penzi, bylo ve válečném roce 1943 dvacet čtyři let a měl práci, která ho těšila. Kantořil v jihomoravské 
obci Vranovicích nedaleko Žabčic, kde bydlel. V tom roce ho z Vranovic přeložili do Ivaně, německy zvané Eibis. Když na tamní škole učil už šestý či 

sedmý týden, dostal z nadřízeného školského úřadu příkaz, že má od 11. října 1943 nastoupit jako dělník na stavební práce k firmě Klöckner 
Flugmotorenbau  G.m.b.H., Werk Gurein, tedy do Kuřimi, kde bude pracovat tak dlouho, dokud válka neskončí. Škola musela počkat. 

Přinášíme dokončení tohoto zajímavého vyprávění. 
 
Jaký to byl materiál? Začínali jsme s dopravou řezaného dřeva. Byly toho spousty, možná tisíce kubíků. Pak velké množství hřebíků. Potom nářadí 

pro řemeslníky. V tunelu se stavělo po celé délce lešení a na něm podlaha. Kdo to stavěl, zda někdo od firmy Kruliš, to nevím. Vím však, že tam 
pracovali tesaři, kteří přijeli až z Frýdlantu, protože jsem se s nimi skamarádil. 

Pak se navážely stroje. Ti, co to v tunelu stavěli, asi bydleli v barácích při vodě směrem k Předklášteří. Někdy byl takový fofr, že jsem musel do 
práce i v noci. Protože se pracoviště pod jeřábem v Mezihoří nedalo nebo nesmělo osvětlit, domlouvali jsme se se strojníkem předem domluvenými 
signály.  

Nepracoval jsem jenom při dopravě materiálu. Dělal jsem taky jiné práce. Například jsem pomáhal kovářovi. Nahříval jsem mu ocelové tyče, on je 
koval, pak brousil. Používaly se do pneumatických kladiv.  

Byla tam taky úzkokolejka, ale co se na ní vozilo, nevím. V tunelu se vyráběly stíhačky, prý messerschmitty, navážely se tam jejich kusy, jako 
třeba ocas s kormidly, ale jaké práce se prováděly, to mi známo není. To vážně nevím, ani jsem to tehdy nevěděl, i když jsem v tunelu byl. Nevyznal 
jsem se v tom. Stíhačky se někam vozily ke kompletování. Říkalo se tehdy, že žádná z nich ještě nevzletěla.  

Vzpomínám si, že v Mezihoří byli Srbové. Dozor nad nimi měl nějaký Chorvat, poturčený fašista. Tak ti Srbové přepravovali velikou podlouhlou 
bednu, ve které byly vrtule, no a bedna se jim utrhla. Dostali od toho Chorvata facek nepočítaně, ale na tom to taky skončilo. Naštěstí. Nebylo to tehdy 
považováno za sabotáž.  

Byl tam se mnou totálně nasazený profesor Babák z Brna. Uměl francouzsky a rumunsky. Proto se stýkal s Francouzi a zásoboval je zprávami 
z fronty. Také tam byli Ukrajinci, ale ti byli jiní, divní, s nimi jsme se moc nestýkali. Nevím, co byli zač. V údolí směrem k Předklášteří nějakou dobu 
pracovali ruští zajatci, ale zase je brzo odvedli někam jinam. Kde stál jejich lágr, to mi nebylo známo. 

Z Dolních Louček jsem docházel do Mezihoří pracovat asi do 20. března 1945. Dolní Loučky byly od Brna mnohem dál než Kuřim a nevedla tam 
žádná trať, takže jezdit denně domů jsem nemohl. Do Žabčic jsem jel k našim jenom v sobotu, abych byl doma na neděli, ale v pondělí jsem musel být 
zpátky. Z Tišnova do Dolních Louček jsem šel pěšky kolem vody. Někdy jel náklaďák, tak jsem se s ním svezl. Možná se dalo jet i tou úzkokolejkou, 
ale jestli ano, nebo ne, to už po takové dlouhé době nevím. Je to už moc dávno. 

Od kdy do kdy se pracovalo? To už si taky přesně nepamatuji. Záviselo to na ročním období. V zimě byla dlouho tma. Na práci nebylo vidět, takže 
jsme začínali kolem osmé. V poledne byla přestávka na jídlo. Chodili jsme do kantýny. Stravování za moc nestálo. Odpoledne jsme pracovali asi do 
pěti a večeři jsme si vařili na ubikaci sami.  

Jak to vypadalo s ubytováním? Měli jsme veliké šalandy na spaní, vešlo se nás tam tak pět šest. Jo, v tom baráku, co jsem bydlel, bylo štěnic 
nepočítaně a žádná desinfekce nepomáhala. Býval jsem pořádně poštípaný.  

Jestli znám Kutiny? No, věděli jsme, že se na Kutinách taky něco vyrábí, ale tam jsem nikdy nebyl. Neměl jsem tam žádnou práci, tak jsem tam 
ani nešel. Nevím, co tam bylo, jak to tam vypadalo, tam jsem to neznal.  

Někdy začátkem března 1945 jsem se dověděl, že nedaleko Žabčic se buduje německé letiště. Měl bych to domů blízko, a tak jsem v Dolních 
Loučkách požádal, aby mě tam přeložili. Dostal jsem k tomu papír a začal pracovat na tom letišti. Mělo být postaveno v terénu asi na polovině spojnice 
mezi Žabčicemi a Pohořelicemi, trošku jihovýchodně od místa, které je na současných mapách označeno názvem Úlehla. Byla tam asi 30cm tlustá 
vrstva ornice. Ta se shrábla a hned pod ní byl štěrk. Na něj Němci chtěli nalít beton, že to bude letiště pro trysková letadla. Jenže čas už jim nestačil. 
Byl jsem tam snad dvě tři neděle, když se fronta posunula tak blízko, že se všichni rozutekli. „Po válce lidi rozkradli stavební materiál, co tam Němci 
dali navozit. Pak se zpátky nahrnula ornice, aby z toho zase byla pole.“ 

Převzalo z knihy Vladimíra Ustohala Tunely pro messerschmitty, vydalo nakladatelství Sursum 2003. 

 

Sedmička v dějinách Židlochovic – 2. část 
1947 
12. února 1957 přijela měřičská skupina Stavoprojektu z Brna, aby vyměřila staveniště pro novou školní budovu v zámecké zahradě.  

1947 
Od začátku tohoto roku byly v celé Evropě tuhé mrazy a množství sněhu, že to pamětníci nevzpomínají. Největší sněhová bouře byla 19. února 1947. 
Mnoho motorových vozidel uvázlo v závějích. Silnice do Nosislavi, vedoucí kolem hřbitova, byla zaváta několikametrovou vrstvou sněhu. 

����  Pamětníci vyprávějí  ����  Pamětníci vyprávějí  ���� 

Židlochovicko na výstavě Regiontour 2007 

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



 

TIP NA VÝLET 
 

Turistické zajímavosti Hustopečska – 1. část 

Diváky jsou v první řadě spojeny se spisovatelskou 
dvojicí bratří Mrštíků. Alois Mrštík působil od roku 1889 
po dobu 35 let na zdejší obecné škole, jeho mladší bratr 
Vilém, který tragicky zahynul v roce 1912, je pochován 
na diváckém hřbitově. Oba bratři proslavili Diváky 
v knize Rok na vsi, kde barvitě popisují koloběh života 
na slovácké vesnici. Navštívit můžete jak expozici bratří 
Mrštíků umístěnou v domku, kde oba bratři žili, tak i 
Vilémův hrob na zdejším hřbitově s křížem od 
významného architekta Dušana Jurkoviče. 
V severozápadní části obce se rozkládá park obklopující 
trojkřídlou zámeckou budovu postavenou na sklonku 17. století. Interiér 
zámku není přístupný. (Expozice Bratří Mrštíků je přístupná v dubnu až 
září pouze na objednávku na � 519 421 909 – p. Němeček.) 

Kobylí má pěkné muzeum, které bylo otevřeno v roce 1997. 
Expozice je zaměřena především na národopis, zvyky a tradice, vybavení 
selských domů a řemeslnického nářadí. Část expozice je věnována 
kobylské badatelce Augustině Šebestové, která v obci na přelomu 19. a 
20. století sesbírala bohatý etnografický materiál a vydala jej v knize 
Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. V muzeu se také 
nachází expozice vinařství s možností zakoupení vína místních vinařů. 
(Otevřeno květen-srpen v neděli a ve svátcích, jinak na objednávku  - � 
519 431 709.) 

Kurdějov s kostelem sv. Jana Křtitele s kaplí Všech svatých patří 
k architektonickým skvostům. Připomíná se již roku 1350, kaple pak        
v roce  1507.   Kostel   je    pozoruhodný     hned     několika    stavebními  

zvláštnostmi. Předně jeho věž, mající současně 
pevnostní funkci, stojí osamoceně od chrámové lodi a 
dále celý areál kostela je obehnán hradbou s ochozem 
a dělovými baštami. Opevnění je doplněno systémem 
podzemních chodeb pod celým kostelním areálem. 
Mělo chránit obyvatelstvo před nepřátelskými vpády. 
Tento účel splnilo např. v roce 1663 při tureckém 
vpádu. V kostele také nalezneme významné pozdně 
gotické kamenické prvky. Památkově chráněná je 
barokní fara. (Prohlídka areálu kostela po domluvě s P. 
Jaromírem Smejkalem - � 519 411 953, 777 916 275, 

737 829 205.) 
Krásně zrekonstruovanou stavbu renesančního domu bohatší vrstvy 

obyvatel z doby před třicetiletou válkou nalezneme v Pouzdřanech. 
Půdorys domu vytváří písmeno L s delším traktem do hloubky parcely. 
Podloubí do ulice je neseno třemi toskánskými sloupy, které podpírají 
patrovou část. V přízemí za podloubím byl mázhaus – prostorná síň, z níž 
se vcházelo do dvora, do černé kuchyně a do patra. Dvorní trakt je 
lemován arkádou o sedmi pilířích, podpírajících valenou klenbu 
s lunetami vybíhajícími do mělkých hřebínků. V místnosti nad vnějším 
podloubím byl při rekonstrukci objeven původní trámový strop, zdobený 
malbou. Majitel vybudoval v jedné části domu malou galerii a expozici 
nálezů z období Říše římské a středověku. (Majitel domu PhDr. Pavel 
Klimeš rád provede případné zájemce. � 519 415 323.)  

Na fotografii kostel v Kurdějově.  
 Příště: Uherčice, Klobouky, Bořetice a Vrbice, Boleradice, Pouzdřany.

   

 
 

• Tradičního výšlapu na Výhon se s Klubem židlochovických turistů 29. prosince m. r. zúčastnilo přes 60 výletníků. Asi třetina z nich 
byli turisté z Kuřimi. Židlochovičtí turisté pro své členy vydali stolní kalendář, který jim na barevných fotografiích připomíná místa, 
která již zhlédli a také uvádí na každý měsíc akce, které jsou pro ně v roce 2007 připraveny.  

• V sobotu 6. ledna proběhla v našem městě již třetí Tříkrálová sbírka. Sbírka je pořádána celorepublikově. Tento rok navštívilo 
celkem sedm skupinek koledníků domácnosti v Židlochovicích. Akce se zúčastnili žáci druhé, třetí a páté třídy. Každou skupinku tří 
koledníků musel opět doprovázet jeden dospělý, který měl zodpovědnost za pokladničku s penězi a zároveň se staral o koledníky. 
Děti letos od spoluobčanů nedostaly pouze příspěvek do pokladničky, ale byly také obdarovány různými dobrotami, cukrovím, 

ovocem apod. S potěšením mohu říci, že občané našeho města již s návštěvou koledníků počítají a rádi jim otevřou dveře. S negativními reakcemi se děti 
setkaly pouze minimálně. Jedna pokladnička byla umístěna také v kostele.  Celkem tedy bylo letos v Židlochovicích vybráno 44 014 Kč, což je o 14 tisíc více 
než vloni. Výsledky sbírky v okolních obcích: Hrušovany 12 873 Kč, Vojkovice 18 700 Kč, Nosislav 29 986 Kč. V  brněnské diecézi se vybralo 12,6 milionů 
Kč. Peníze vybrané v okrese Brno-venkov budou použity na zmodernizování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a na ošetřovatelskou 
službu v Tišnově. Část peněz bude poslána na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Ráda bych poděkovala všem koledníkům, jejich doprovodům a 
samozřejmě také všem spoluobčanům za příspěvky a za vlídné přijetí našich dětí.                                                                      Mgr. Daniela Tichá 

• Také letos mají občané k dispozici v regionálním turistickém informačním centru na Masarykově ulici 100 podrobné informace o akcích v roce 2007, pokud 
jim ovšem nebyl doručen do bytu.  Regionální kulturní a sportovní kalendář vydal Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko. Pro zájemce jsou dále 
k dispozici nově vydané mapy okolí Brna – jih v měřítku 1: 25 000 za cenu 20 Kč, a zdarma šest různých katalogů podávající stručné informace o ubytování, 
stravování, cyklo i pěší turistice, rybářství, myslivosti i chráněných územích v regionu atp. 

• Již čtvrté číslo Zpravodaje vydalo Gymnázium Židlochovice ve školním roce 2006 – 2007. V posledním lednovém čísle je vyhodnocen Den otevřených dveří, 
zápisy ze studentské rady, výsledky některých olympiád, nový rozvrh hodin a mnoho dalších důležitých informací ze života školy. Nechybějí ani výsledky ze 
sportovních utkání. V příštím čísle přineseme důležitou informaci o mezinárodním výzkumu PISA, který proběhl na gymnáziu.  

• Neobvykle teplé lednové počasí s poměrně vysokými teplotami byly příčinou vichřice, která se v noci na pátek 19. ledna přehnala přes celou naši republiku. 
Nezvyklou sílu a poryvy větru jsme zaznamenali i u nás. Můžeme hovořit o štěstí, že orkán nezanechal v Židlochovicích žádné vážnější následky.  Ze 
sousedních regionů zaznamenalo velké škody Břeclavsko, Blanensko, Hodonínsko a Znojemsko. 

• V Městském muzeu v Hustopečích na Dukelském náměstí č. 23 v Domě u Synků můžete navštívit stálou výstavu dějin města od pravěku až po současnost 
a výstavu ke 100. výročí radnice. Výstava je otevřena ve všední dny 9 – 12 a 13 – 16, v neděli 14 – 17 hod. V muzeu je také umístěna vinařská expozice. 

 

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 300 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 

Zaznamenali jsme 
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