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Ze zasedání Rady města 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
 
 

Výběr z usnesení RM  10. ledna 2007 
RM rozhodla: 
� provádět likvidaci bioodpadu od roku 2007 

následujícím způsobem:  dřevnatý bioodpad 
likvidovat v areálu budovy, Komenského ul., č.p. 
43; travnatý bioodpad umístit v prostorách mezi 
stadionem a cvičným hřištěm 

� zakoupit 250 kusů čalouněných konferenčních 
židlí určených pro nově zrekonstruovaný sál 
sokolovny v celkové hodnotě 125 000 Kč 

� ukončení veřejnoprávní smlouvy na výkon 
činností Městské policie Židlochovice s obcí 
Unkovice 

� stanovení koeficientu pro rozúčtování nákladů 
Městské policie Židlochovice pro obec Hrušovany 
0,3015; pro obec Vojkovice 0,1086; pro město 
Židlochovice 0,3099; pro obec Žabčice 0,1533 a 
pro obec Nosislav 0,1267 

RM schvaluje: 
� členem komise sportu a mládeže Mgr. Tomáše 

Dratvu 
� členem komise školské Bc. Lucii Jarošovou a Ing. 

Boženu Kučerkovou 
� provozní řád internetu v Městské knihovně 

Židlochovice 

RM ukládá: 
� starostovi projednat záměr na rekonstrukci silnice  

II/425 s Ing. Jaroslavem Pospíšilem, členem Rady 
Jihomoravského kraje 

� místostarostovi Františku Dobešovi projednat 
řešení okružní křižovatky na náměstí Míru s Ing. 
Danou Wendscheovou, Ph. D. 

� zadat zpracování projektové dokumentace na 
opravu protipovodňové hráze dle přílohy, požádat 
JMK o dotaci na projekt v maximální výši a 
připravit informační materiál o opravě 
protipovodňové hráze do ZM 

� Městské policii Židlochovice provádět 
nepravidelné kontroly sportovního areálu při ZŠ 
Židlochovice 

RM ruší: 
� část svého rozhodnutí, kterým schválila členem 

komise školské Ing. Tomáše Dratvu a členem 
komise životního prostředí Mgr. Jana Karbera dle 
jejich žádosti 

Úkoly z pochůzky: 
� srovnat dopravní značky B 28 v křižovatce 

Brněnská – Kpt. Rubena 
� srovnat dopravní značení P 4 dole na náměstí 
� omezit  počet  využívaných  svítidel  veřejného 

  
osvětlení v nezastavěné části areálu cukrovaru  

� RM ukládá OIMH informovat RM o možnostech 
deratizace v oblastech kolem Strejcova sboru a 
kolem kostela 

Výběr z usnesení RM  24. ledna 2007 

RM rozhodla: 
� ukončit nájemní smlouvy na pronájem buněk 

v areálu cukrovaru s JUNÁKEM, Svazem skautů 
      a skautek Židlochovice. 
� zveřejnit záměr na pronájem tří místností v domě 

č. p. 43, ulice Komenského v Židlochovicích 
� požádat o vydání koncese „podniky zajišťující 

ostrahu majetku a osob“ 
� uzavírat od 1. 2. 2007 s občany, žádajícími úkony 

Pečovatelské služby Židlochovice, smlouvy o 
poskytnutí pečovatelské služby dle přiloženého 
vzoru a současně pověřuje vedoucí Pečovatelské 
služby Židlochovice k podpisu těchto smluv 

RM doporučuje ZM: 
� souhlasit s realizací akce „Splašková kanalizace – 

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

 

Pátek 16. března v 16 hodin 
v městském kulturním klubu výstava 

od první zprávy o městě k dnešku 

 
Pátek 16. března v 16 hod. v městském kulturním klubu 

Přednáškové odpoledne na téma Víno a zdraví, víno a pokrm  
pod záštitou  

děkana Lékařské fakulty Mu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. 
�   �   � 

Sobota 17. března v sokolovně  

Jubilejní výstava vín k 50. výročí založení 
Českého zahrádkářského svazu    

pod záštitou hejtmana JmK Ing. Stanislava Juránka 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
Infozhovor se starostou města Ing. Janem Vitulou 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programové p 

 

 

Prohlášení Rady města Židlochovice 

 Naším hlavním úkolem je navázat na započatou práci a vytvořit pro život občanů Židlochovic ty nejlepší možné podmínky.   
Ve funkčním období 2006 – 2010 hodláme dosáhnout následujících cílů: 
V oblasti infrastruktury se postaráme o opravu většiny komunikací tak, aby do konce volebního období byly odstraněny nejhorší problémy. 

Pokusíme se také prostřednictvím Svazku vodovody a kanalizace Židlochovicko získat dostatek prostředků na dobudování kanalizační sítě města. 
Taktéž budeme usilovat o realizaci krajského projektu na rekonstrukci komunikace II/425 (Vojkovice-Nosislav-Hustopeče). Budeme podporovat 
zahájení výstavby průmyslové zóny v lokalitě Kalová pole a realizaci společenského a obchodního centra v přední části areálu bývalého cukrovaru. 

Kvalitu života ve městě zlepšíme pravidelným úklidem a realizací projektů zaměřených na obnovu městské zeleně a mobiliáře. Zlepšíme svoz a 
úklid v okolí nádob pro tříděný odpad, připravíme projekt a realizaci výstavby nového sběrného dvora, případně podpoříme další formy třídění odpadu. 
Úklid města bude prováděn pravidelně a ve všech jeho částech. Nejvýznamnější změnou, na které budeme pracovat, je projekt revitalizace sídliště 
Družba, který bude zahrnovat rozšíření parkovacích míst.   

V oblasti dopravy budeme usilovat o vytvoření přímého vlakového spojení do Brna doprovázeného vybudováním nového železničního a 
autobusového nádraží. Tato změna by měla zabezpečit přímé, pravidelné a pohodlné spojení do Brna i celého židlochovického regionu a jeho okolí.  

Kulturu a volnočasové aktivity podpoříme od roku 2007 přímo (formou dotací organizacím) nebo nepřímo (poskytování servisu jednotlivým 
sdružením) vyčleněním z prostředků v rozpočtu města na tento typ činnosti. Podpoříme další rozšíření sportovního areálu u Základní školy na Tyršově 
ulici a také ny, zřízení klubu pro matky s dětmi a klubu seniorů. V případě získání dotačních prostředků zrekonstruujeme Švestkův dům tak, aby mohl 
sloužit potřebám města. V návaznosti na rekonstrukci Masarykova kulturního domu budeme usilovat o posílení role Židlochovic jako kulturního a 
společenského centra regionu.   

Za důležité považujeme i aktivní zapojení seniorů do života města. Jejich zapojení do společenského života města je vázáno na vhodné prostory 
a systematickou práci. Rádi bychom i zde využili evropské fondy tak, aby se seniorům výrazně zlepšila nabídka na využití volného času. 

Budeme věnovat zvýšenou pozornost cestovnímu ruchu a péči o životní prostředí. V oblasti mezi Židlochovicemi a Hrušovany vytvoříme 
zazeleněnou zónu pro potřeby občanů města. Výhon se jeví jako vhodné místo pro rozvoj ekoturistiky. To vše pak hodláme doplnit sítí cyklostezek a 
značených turistických tras budovaných ve spolupráci s celým židlochovickým regionem. Tím podpoříme rozvoj cestovního ruchu v našem městě.  

Školství považujeme za prioritu města. Budeme usilovat o modernizaci budov školy, zlepšení kvality výuky a podpoříme další rozvoj gymnázia 
v našem městě.  

Stabilizujeme hospodařeni města. Budeme aktivně pracovat s rozpočtem tak, abychom se vypořádali se závazky, které město tíží. Prioritu má 
prověření efektivnosti vynakládání zdrojů a intenzivní hledání dalších prostředků mimo rozpočet města. (Fondy EU, dotační tituly jednotlivých 
ministerstev, Krajského úřadu JmK, využívání poslaneckých aktivit, ...) 

Zlepšení bezpečnosti ve městě. Ohrožení bezpečnosti a pořádku je zřetelně vázáno ke konkrétním místům ve městě. Tato místa si vytipujeme a 
systematickým úkolováním městské policie za využití moderních technických prostředků (kamerový systém) eliminujeme. Za důležitou považujeme i 
bezpečnost dětí. Proto uděláme vše pro zlepšení dopravní situace u ZŠ Tyršova a křižovatky u mostu. 

Podpoříme rozšíření počtu lékařů v našem městě tak, aby zdravotní péče byla snadno dostupná. 
I nadále budeme využívat poznatků získaných z veřejné ankety provedené v rámci projektu Strategie rozvoje města Židlochovice a využívat 

aktivní spolupráce pracovních skupin vytvořených z řad občanů města pro jednotlivé oblasti rozvoje. 
Z pozice města se budeme snažit o trvalou a pravidelnou komunikaci s podnikatelskou sférou.  
Projekty směřující k naplnění programového prohlášení Rady města: 

1. Rekonstrukce vlakového nádraží v Židlochovicích a připojení na IDS. 2. Rekonstrukce komunikace II/425. 3. Revitalizace sídliště Družba.                
4. Výstavba obchodního centra v areálu bývalého cukrovaru. 5. Výstavba kanalizace v ulicích Za Bankou, Masarykova, Legionářská (nad farou).          

RM ukládá:    
� požádat SÚS o studii provozu na křižovatce 

II/416-II/420 – nám Míru před a po zabudování 
inteligentního zařízení 

� jednat s jednatelem firmy Stavosur Hustopeče o 
odkoupení sběrného dvora 

� prověřit možnost zřídit místní komunikace III a IV. 
třídy, které propojí ul. Komenského a Žerotínovo 
nábřeží přes č. p. 43 a návrh projednat 
v technické komisi 

� projednat v technické komisi možnost zřízení 
autodopravy ve stabilizovaných plochách pro 
lehkou výrobu na Nádražní ulici 

� opravit dlažbu na Smetanově ulici u křižovatky s 
ulicí Masarykovou 

RM vzala na vědomí: 
� informace o organizaci reprezentačního plesu 

města Židlochovice 
� zažádat od Nadace ČEZ z projektu Oranžové 

hřiště o dotaci na vybudování hřiští na nohejbal 
s antukou a na plážový volejbal 

� model řešení výstavby obchodního centra 
v cukrovaru zpracovaný společností Saura, s.r.o 

    

� zažádat od Nadace ČEZ z projektu Oranžové 
hřiště o dotaci na vybudování hřiští na nohejbal 
s antukou a na plážový volejbal 

� model řešení výstavby obchodního centra 
v cukrovaru zpracovaný společností Saura, s.r.o 

Výběr z usnesení RM  7. února 2007 
RM bere na vědomí: 
� informativní dopis společnosti SELF servis, s.r.o. 

o přechodu z analogového na digitální vysílání 
RM rozhodla: 
� odstoupit od řešení křižovatky II/416 – II/425 nám. 

Míru jako okružní 
� zadat zpracování projektu pro podání žádosti o 

dotaci na realizaci plochy krajinné zeleně části 
bývalých kalových polí 

� pořídit komunální stroj Stiga Park Pro 16 4 WD s 
žacím zařízením a čelním kartáčem od firmy 
HANOL, Jihlavská 7, Brno 

� na základě výběrového řízení uzavřít smlouvu o 
dílo na provoz infokanálu s Evou Březinovou 

RM schvaluje: 
� programové prohlášení Rady města Židlochovice 

na funkční období 2006–2010 

 

RM ukládá: 
� spojit se s obcemi a městy s kabelovým rozvodem 

firmy SELF servis a iniciovat společné jednání, 
prověřit technické možnosti digitálního připojení a 
přepracovat smlouvu uzavřenou s firmou SELF 
servis 

� iniciovat vznik smlouvy mezi TJ Sokol 
Židlochovice a městem Židlochovice o využití 
Masarykova kulturního domu 

Úkoly z pochůzky: 
� lokálně dosypat drobné výtluky v komunikaci 

Coufalíkovo nám. štěrkodrtí ze skládky 
v cukrovaru 

� opravit drátěné oplocení u hřiště na Starém 
hřbitovu 

� opravit dlažbu u památníku padlých na ul. 
Tyršova 

� prověřit povolení parkování před domem p. 
Polakoviče 

 

�  �  � 
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6. Výstavba nového sběrného dvora. 7. Přestavba MKK (klub seniorů, modernizace knihovny, klub matek s dětmi). 8. Projekty v oblasti životního 
prostředí: – výsadba zeleně na pozemcích mezi Židlochovicemi a Hrušovany; – mokřady na vhodných pozemcích; – výsadby zeleně a údržba krajiny 
na Výhonu. 9. Projekty v cestovním ruchu: – značení a tvorba turistických tras; – výstavba rozhledny. 10. Rekonstrukce Švestkova domu. 11. Snížení 
energetické náročnosti provozu městských budov.  12. Kamerový systém pro regionální policii. 13. Výstavba průmyslové zóny. 14. Rekonstrukce 
komunikací na Žižkově. 15. Příprava nového územního plánu. 

Židlochovice 7. února 2007.  
 Rada města Židlochovice: Ing. Jan Vitula, v. r.   Vlastimil Helma, v.r.   František Dobeš, v. r.   Ing. Jana Králová, v .r.   Ing. Pavel Grygar, v. r. 
                                                                                        

 
Jak jsou občané spokojeni s prací úředníků našeho městského úřadu? 

V úředních dnech 12. a 14. února t. r. byl proveden na Městském úřadě v Židlochovicích zajímavý průzkum. Občané, kteří odcházeli po 
vyřizování svých záležitostí z jednotlivých odborů, byli dotazováni, jak byli spokojeni s projednáváním svých věcí. Nutno podotknout, že 
průzkum nebyl prováděn zaměstnanci úřadu. Občané, kteří si přišli vyřídit svoje náležitosti, navštívili všechny odbory včetně kanceláře 
starosty i tajemníka. Největší počet návštěvníků byl na odboru vnitřní správy (občanské průkazy a cestovní doklady), dále na odboru 
dopravy a na matrice. Hodnocení bylo prováděno pětistupňovou škálou takto: 1 = velmi spokojen, 2 = spokojen, 3 = ani nespokojen, ani 
spokojen, 4 = nespokojen, 5 = velmi nespokojen. V uvedených dnech bylo získáno 492 odpovědí a občané odpověděli následovně: 297 
(67,19%) bylo velmi spokojeno, 116 (26,24%) ohodnotilo jednání úředníků stupněm spokojen, 14 (3,16%) nebylo ani nespokojeno, ani 
spokojeno, 6 občanů (1,35%) odešlo nespokojeno a 9 (2,03%) odešlo s vyřízením věcí velmi nespokojeno. 

JUDr. Ludmila Čermáková, vedoucí odboru vnitřní správy 
 

Program sportovních a kulturních akcí v březnu  

16. března – 13. dubna – Městský kulturní klub – Od první písemné zprávy k dnešku 
Výstavu k 770. výročí od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

pořádá Město Židlochovice ve spolupráci se základní organizací Českého zahrádkářského svazu. Přístupno v půjčovní době knihovny.  
����  ����  ����    

Sobota 3. března – sál sokolovny – hudebně zábavný pořad Láska brány otevírá –  
operetní melodie se sólisty Slezského divadla v Opavě.  

Pořádá Město Židlochovice. Vstupné 100 Kč. 
����  ����  ����    

Sobota 10. března 20 hod. – sál sokolovny – Městský ples 
Pořádá Město Židlochovice. Vstupné 120 Kč.  

����  ����  ����    

Neděle 11. března 10 hod. –  MKK – Hodnocení vín pro výstavu. Pořádá ZO ČSZ.  
����  ����  ����    

Pátek 16. března 16 hod. –  MKK – Víno a zdraví – víno a pokrm   
Přednáškové odpoledne pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jana Žaloudíka. 

Po dobu přednášek bude otevřena výstava Od první písemné zprávy k dnešku. 
����  ����  ����    

Sobota 17. března 9 hod. – v obou sálech Masarykova kulturního domu –  

JUBILEJNÍ VÝSTAVA VÍN u příležitosti 50. výročí založení Českého zahrádkářského svazu.   
 Od 11 hod.  bude vyhrávat cimbálová muzika Ponava s primášem Ivo Farkašem. Od 16 hod. dechová hudba Hornobojani. Pořádá ZO ČZS. 

����  ����  ����    
Sobota 17. března – Lyžařský zájezd do Orlických hor – pořádá Orel – podrobnosti na straně 6 

����  ����  ����    
Neděle 18. března 18 hod. – zámecký park – Probouzení broučků   

Pořádá Sdružení Židlochovice a Junák. 
����  ����  ����    

Čtvrtek 22. března 18 hod. – sokolovna – Valná hromada TJ Sokol Židlochovice 
����  ����  ����    

Pátek 23. března 18. hod. – MKK – Dramatické čtení  (další údaje do doby uzávěrky nebyly doručeny) 
����  ����  ����    

Sobota 24. března – odjezd v 8 hod z autobusového nádraží – Do Lomnice u Tišnova – Cimrmannovou stezkou – 
Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk.  

Přihlášku s poplatkem za dopravu 120 Kč zaplaťte napřed v podatelně MěÚ u pí Procházkové. Informace � 604 290 303  
����  ����  ����    

Čtvrtek 29. března – Koulelo se jablíčko – velikonoční malování. Pořádá Mateřská škola a Sdružení rodičů MŠ. 
����  ����  ����    

Došlo po uzávěrce: V pondělí 12. března v 17.30 hod. se koná v MKK na závěr výstavy Přátelské Maroko beseda o této africké zemi.  

9. a 10. března ve 20 hod. v MKK pořádá INSPIRO Filmový dlabanec. Informace www.jinak.org  
����  ����  ����    
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Z   n a š i c h   š k o l  
MEZINÁRODNÍ VÝZKUM PISA 

Na konci roku 2006 obdrželo Gymnázium Židlochovice výsledky z mezinárodního výzkumu PISA, kterého se studenti 
zúčastnili v květnu 2006.  Jde zatím pouze o výsledky v rámci České republiky. Oficiální data z mezinárodního centra budou 
k dispozici až na jaře 2007.  

Mezinárodní výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) se zaměřuje na srovnání znalostí 
a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Projekt realizuje Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat probíhá jednou za tři roky, testují se znalosti a dovednosti ve všech 

uvedených oblastech, ale pokaždé je jedné z oblastí věnován větší prostor tak, aby bylo možné získat o ní detailnější informace. V roce 2000 byla 
hlavní pozornost věnována čtenářské gramotnosti, v roce 2003 šlo o matematickou gramotnost a v roce 2006 byla klíčovou oblastí přírodovědná 
gramotnost.  

Výzkumu PISA je v celém světě věnována velká pozornost. Jeho výsledky vypovídají o tom, jak úspěšní jsou žáci jednotlivých zemí v 
mezinárodním srovnání a jak efektivně připravují různé vzdělávací systémy mladou generaci pro život v moderní společnosti a pro uplatnění na trhu 
práce. 

Kromě zúčastněných škol projekt slouží těm, kteří by měli rozhodovat o tom, kterým směrem se bude ubírat vzdělávání, tzn. především 
ministerstvům. Jim mají výsledky výzkumu poskytnout informace o tom, jak fungují vzdělávací systémy jejich zemí. Tyto podklady jim umožní činit 
kvalifikovaná rozhodnutí o jejich budoucím směřování. 

Hlavním záměrem výzkumu PISA je pravidelně monitorovat dovednosti a vědomosti patnáctiletých žáků a zjišťovat, které faktory tyto znalosti a 
dovednosti ovlivňují. Výzkum přináší nový pohled na hodnocení výsledků vzdělávání tím, že neklade důraz na učivo, které je dáno osnovami, ale na 
znalosti a dovednosti důležité pro plnohodnotné uplatnění žáků v moderní společnosti, například na pracovním trhu, v osobním životě nebo v životě 
obce či jiného společenství. Programově se tak vymezuje jako alternativa k tradičním pedagogickým výzkumům, které se zaměřují na hodnocení 
"školních" vědomostí. Koncepce výzkumu umožňuje kromě porovnání znalostí a dovedností žáků v jednotlivých zemích sledovat, jak se situace 
v daných zemích vyvíjí v čase. 

Úroveň znalostí a dovedností je ve výzkumu PISA zjišťována pomocí písemných testů. Kromě testů vyplňují žáci dotazník, který obsahuje otázky 
týkající se jejich názorů a postojů ohledně školního prostředí, plánů do budoucna, rodinného zázemí, studia přírodních věd a obeznámeností s 
výpočetní technikou. Součástí výzkumu je také dotazník pro ředitele. Důležité je poznamenat, že data získaná od žáků a ředitelů jsou považována za 
důvěrná a jsou používána pouze pro hromadné statistické zpracování.  

V roce 2006 se v České republice do výzkumu zapojilo 245 škol, což představuje 9000 žáků z 9. ročníků základních škol, 1. ročníků středních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnili žáci narození v roce 1990. Kromě škol z ČR se projektu PISA v roce 2006 
zúčastnilo dalších 57 zemí celého světa. Výzkum se ve školách uskutečnil v dubnu a květnu 2006. Testování, včetně organizace a výkonu dozorů při 
psaní testů, prováděla Česká školní inspekce.  
 
Souhrnné výsledky za Českou republiku:  
Zastoupení žáků podle typu školy 
              Počet škol          Celkem žáků               % žáků           Podíl dívek     Podíl chlapců 
Základní škola   100  4 396  48,8  48,5       51,5 
Gymnázium víceleté                    54  2 366  26,2  54,6       45,4 
Gymnázium čtyřleté                    12     305    3,4  69,5       30,5 
SOŠ nebo SOU – maturitní                   46  1 250  13,9  47,1       52,9 
SOS nebo SOU – nematuritní                   21     577    6,3  25,5       74,5 
Speciální škola     12     122    1,5  48,4       51,6 
CELKEM                   245  9 016  100 
 
Průměrná úspěšnost (v %) žáků podle typu školy 
         Matematická gramotnost           Čtenářská gramotnost        Přírodovědná gramotnost 
Základní škola        44,2        50,1        49,7 
Gymnázium víceleté                       73,8        79,4        75,5 
Gymnázium čtyřleté                       71,4        79,9        73,1 
SOŠ nebo SOU - maturitní                      56,4        64,6        60,0 
SOS nebo SOU - nematuritní                      35,4        34,5        40,4 
ŠKOLY CELKEM                        56,2        61,7        59,7 
Gymnázium Židlochovice                      79,1        86,0        81,0 
 
Pořadí Gymnázia Židlochovice mezi gymnázii (podle průměrné úspěšnosti) 
    Matematická gramotnost  Čtenářská gramotnost Přírodovědná gramotnost 
Pořadí v rámci 66 gymnázií                                   9    3                        4 
 
 
Hodnoty minimální a maximální úspěšnosti žáků Gymnázia Židlochovice 
     Minimální úspěšnost           Maximální úspěšnost 
Přírodovědná gramotnost   61 %   100 % (1 student) 
Matematická gramotnost   53 %   100 % (4 studenti) 
Čtenářská gramotnost   58 %   100 % (2 studenti) 

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel  
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Ohlasy na otevření víceúčelového sálu Masarykova kulturního domu    
Tak jsme se konečně dočkali! 

V sobotu 3. února 2007 odpoledne byly po dlouhých letech uzavření, 
ba přímo uzamčení, otevřeny dokořán jedny dveře. Dveře do nám dříve 
velmi dobře známého sálu v sokolovně, který se najednou změnil 
k nepoznání.  

Opravdu jsme ho všichni znali velmi dobře. Chodili jsme tam do kina, 
do divadla a na různé kulturní akce, a bylo to naprosto samozřejmé. 
Avšak zub času hlodal a hlodal. Do střechy, do stropů, oken a zdí. 
Zatékalo, hnilo, bortilo se, opadávalo. A nikdo neopravoval. Najednou tu 
bylo nebezpečno. Havarijní stav. Konec zábav. 

Měla jsem příležitost do sokolovny chodit často a moje oči se vždy 
plny naděje upíraly na ty dveře vedoucí do zapovězených prostor. 
Vzpomínky byly ale uvnitř. Kromě profesionálních umělců se na činnosti 
tomto sále velmi aktivně podíleli židlochovičtí ochotníci. Byla jsem několik 
let členem tohoto souboru a tak vím, o čem mluvím. Mnoho hodin tvrdé 
práce konané s láskou. Není to jen při divadelních představeních 
odříkávání naučených textů. Stavba kulis, jejich malování (a to se musí 
umět), instalace a přesuny reflektorů, šití kostýmů atd. A po celé večery 
zkoušení a zkoušení tak dlouho, až je režisér spokojen. A spolek se 
mění. Odcházejí starší, přicházejí mladí a ti se musí učit a musí chtít. 
Znám současné ochotníky, starší i mladé, i ty staré, kteří už hrát nechtějí, 
i ty, kteří již nežijí. Ve spolku pracovali i lidé, které jsem vůbec neznala. 
Také můj dědeček, otec a čtyři tety.  

Ze sokolské práce vznikla celá sokolovna. Vždyť židlochovičtí Sokoli 
si svou sokolovnu postavili  sami.  Stovky  hodin dobrovolně  a  bezplatně  

odpracovalo mnoho lidí a někteří byli obzvláště výjimeční. V té době jsem 
v Židlochovicích nebyla, tak nemám žádné zásluhy, ale moje maminka mi 
často svoje zážitky vypravovala. Byla to velká dřina. Žádná mechanizace, 
vše se dělalo jen rukama. Pomocníkem byl elán a nadšení. 

Měla jsem štěstí, že jsem osobně poznala iniciátora a mecenáše celé 
stavby, nadaného podnikatele, obchodníka a skvělého člověka pana 
Raimunda Přichystala jako vůbec prvního šéfa po mém vstupu do 
zaměstnání. Z jeho úst jsem slyšela vyprávět celý sled událostí kolem 
vlastního nápadu, promýšlení, různých jednání a hlavně shánění peněz. 
Do tohoto velkého díla bylo třeba zapojit další různé podnikatele, 
obchodníky, organizace. Vzpomínám si, že za velkým oknem spořitelny, 
která v té době sídlila v přízemí radnice, byla veliká tabule se jmény 
přispěvovatelů s výší příslušné částky. Jak by byl pan Přichystal rád, 
kdyby uviděl tu novou krásu. 

Otevření sálu spolu s příslušenstvím po rekonstrukci bylo tak trošku 
načasováno ke 110. výročí založení Sokola v Židlochovicích. Součástí je 
také výstava dokumentů a fotografií z historie Sokola, která je velmi 
zajímavá. Při její prohlídce jsem si uvědomila, co pro mne znamená idea 
sokolství. V ní jsem vždy viděla to pravé vlastenectví, čest a morálku. 
Jsem ráda, že moji prarodiče i rodiče byli vždy dobrými Sokoly, o čemž 
svědčí i fotografie mého dědečka na prvním výstavním panelu.  

Blahopřeji k sokolskému vyznamenání bratrům Jurákovým, Josefům 
Nentvichovi a Kratochvílovi. Jsem šťastna, že je mohu považovat za své 
přátele.                                                                           Jarmila Richterová                      

 
 

 

 
 
 
 

V roce 2006, jak nás informovalo Obvodní oddělení Policie ČR Židlochovice, bylo spácháno celkem 475 trestných činů. Z nich se podařilo objasnit 
181, tj. 38,11%. V samotném městě se pak jednalo o 101 trestných činů a u 31 z nich byl zjištěn pachatel. Ve 24 případech se jednalo o krádeže věcí 
z vozidel nebo součástek vozidel, v 7 případech šlo o krádeže vloupáním do objektu firem a garáží, ve 20 případech se jednalo o krádeže způsobené 
vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk či rekreačních chat.  Čtyři případy byly kvalifikovány jako krádeže prosté, ve dvou 
případech se jednalo o podvodné jednání. Bylo odcizeno 12 motorových vozidel, ve dvou případech bylo zjištěno řízení vozidla bez řidičského 
oprávnění. Byly zaznamenány také 4 případy sprejerství. Do ostatní trestné činnosti bylo zahrnuto 26 případů, kdy se jednalo o neplacení výživného, 
maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení platební karty a pytláctví. 

V uvedeném období bylo také spácháno 52 přestupků. Ve 27 případech se jednalo o přestupky proti majetku, v 6 případech o přestupky na úseku 
ochrany proti alkoholismu, v 10 případech o přestupky proti občanskému soužití, 5 případů činily přestupky proti veřejnému pořádku a ve 4 případech 
se jednalo o přestupky poškozování motorových vozidel a věcí. 

 Obvodní oddělení Policie ČR hodnotí spolupráci s Městským úřadem jako velmi dobrou a s Městskou policií, jak uvádí, spolupracuje na 
dostatečné úrovni. Kooperace a výměna poznatků s Městkou policií napomáhá při odhalování a objasňování trestných činů i přestupků. 

                                                                                                                                                                                                                                                 -rt- 
Vypalování trávy 

První teplé sluneční paprsky nás zbavily zbytků letošního sněhu a spousta občanů se již chystá k prvním pracím na zahradě. Mnozí zahrádkáři 
k nim přiřazují i pálení suché trávy. Tento častý nešvar způsobuje mnohdy značné komplikace nejen zahrádkářům samotným, ale především často 
způsobuje škody na nemovitostech i sousedních parcelách. Často se zapomíná, že nenahraditelné škody způsobuje vypalování trávy také drobným 
živočichům, kteří zbytečně hynou a při tom mají mnohdy nezastupitelnou funkci. 

Nepřeceňujte svoje síly a možnosti! Jarní větřík dokáže ve velmi krátké chvíli rozfoukat děsivý požár, který už vlastními prostředky nemůžeme 
zvládnout. Oheň se stává nekontrolovatelným živlem a nezbývá nic jiného, než volat hasiče. Suchou trávu vyhrabávejte a kompostujte. Můžete také 
pálit na přiměřených hromadách, avšak nejméně 6 metrů kolem by nemělo být nic hořlavého a místo pálení by mělo být ohrazeno kameny.   

Vypalování porostů je zákonem o požární ochraně č., 135/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů ZAKÁZÁNO!   
 

Slova moudrých 
Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám. 
                                                                            Ambrose Bierce, americký spisovatel 
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním. 

Charles Luis Montesquieu, filozof a spisovatel 
Doufejme v to, co si přejeme, ale snášejme, co nastane. 
                                                                            Cicero 
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Městská knihovna oznamuje, 

 že v půjčovní době poskytuje 

služby internetu zdarma. 

OREL – jednota Židlochovice 
pořádá a srdečně zve nadšené lyžaře a lyžařky na 

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD V SOBOTU 17. BŘEZNA 
do lyžařského střediska Říčky v Orlických horách. 

Odjezd v 7 hod. od budovy Gymnázia. 
 Návrat přibližně v 19 hod.  

Cena za dopravu autobusem podle počtu zájemců 
200 – 250 Kč. V centru jsou 4 sjezdovky – 350, 

1000, 1200 a 1500 m, 
 nová čtyřsedačková lanovka, 2 vleky. 

Cena vleku individuiální – dle typu permanentky. 
Pojištění není v ceně zájezdu s výjimkou členů Orla. 
Mládež do 18 let jen v doprovodu dospělé osoby! 

V případě nepříznivých sněhových podmínek  
se zájezd ruší. 

Přihlášky a informace – 
vitulova.svatava@centrum.cz, 

případně pí Bibiana Janebová na podatelně MěÚ 
 

Společnost TOMIDA s.r.o. 

oznamuje,  

že od 1. února 2007 zahájila pro 

veřejnost provoz bowlingu a 

restaurace 

 ve Vojkovicích. 
V opravených a rekonstruovaných 

prostorách bývalé staré německé 

školy, později školky a dnes DOBRÉ 

ŠKOLY, přímo v centru obce naproti 

kostela Vám jsou k dispozici  
4 bowlingové dráhy vybavené 

nejmodernější světovou technologií 

vhodné 

 i pro dětské hráče. 

Přijďte do nového, příjemného a 

Finanční úřad Brno – venkov 
Příkop 8, Brno 

oznamuje, že úřední hodiny v období od 
19. 3. do 30. 3. 2007 při podávání 

daňových přiznání jsou v pracovní dny  
vždy od 8 do 17 hodin. 

V sobotu 31. 3. přijímáme 
 daňová přiznání v 8 – 12 hod. , 
v pondělí 2. 4.   8 – 18 hodin. 

 

Obvazy pro malomocné. Prosíme všechny ženy, které se zapojily 
do této akce, aby obvazy odevzdaly do konce března, kdy je 
odešleme charitě. Můžete odevzdat v knihovně.  L. Šotnarová 

�  �  � 
Sbor pro občanské záležitosti 

zve do Městského kulturního klubu v sobotu 31. března ve 14 hodin 
zájemce na zdobení velikonočních vajíček háčkováním.  

Doneste si vyfouknuté vejce, háček a bavlnku. Těšíme se! 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Mladý pár hledá rodinný dům v této lokalitě, min. 3 + kk,  
se zahradou, cena do 2 mil., bez RK, právní služby zajistíme. 

Kontakt � 607 858 207 

�   �   �  
Slušný zaměstnaný muž hledá ubytování nebo podnájem 

v Hrušovanech u Brna nebo v Židlochovicích či blízkém okolí. 
Nejraději v rodinném domku. Pomohu při jakýchkoliv pracích. 

Volat v pracovní dny � 723 731 601 
�   �   � 

Elektromontážní firma se sídlem Brno-venkov přijme 
elektromontéry � 602 785 662 nebo elstar.plus@tiscali.cz 
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Sportovní úspěchy mladých badmintonistů    

TIP NA VÝLET    

TJ Sokol Židlochovice – oddíl 
badmintonu může hodnotit podzimní 
část sportovní sezóny 2006/07 jako 
velmi úspěšnou. Posuďte sami. 

Ondřej Král (1991) je členem 
juniorské reprezentace České republiky 
do 17 let a v prosinci absolvoval 
intenzivní reprezentační soustředění 
v Nymburce. Na Grand Prix ČR do 17 
let v Orlové získal spolu s M. Slavíkem 

(Chropyně) bronz. Dvakrát vyhrál turnaj jednotlivců Jižní Moravy do 17 
let, v Jehnicích a Židlochovicích. V této kategorii startuje prvním rokem, 
takže se v příští sezóně máme na co těšit. 

Michal Světnička (1994) - na fotografii - v kategorii U13 sklízí letos 
úspěchy po třech letech účastí na celorepublikových přeborech. 
V současné době je na žebříčku ČR do 13 let ve dvouhře na 2. místě, ve 
čtyřhře na 1. místě a v mixu je šestý. Na Grand Prix ČR do 13 let 
v Benátkách n. J. získal stříbrnou medaili ve dvouhře a zlatou spolu 
s Adamem Mendrekem (Sokol Jehnice) ve čtyřhře. 

Jan Srnec (1994) vyhrál v září Grand Prix C Jihomoravské oblasti do 
13 let. Tím si zajistil účast na přeboru České republiky a momentálně je 
šestnáctý v celorepublikovém žebříčku. V rámci kraje už letos získal čtyři 
medaile a právem mu patří 3. místo v krajském žebříčku.  

Monika Světničková (1998) je spolu s bratrem krajskou přebornicí 
v mixu a na podzim toto potvrdili ziskem dvou zlatých. Na Grand Prix ČR 
do 13 let jim bronz utekl o 5 míčků, ale zde rozhodla 30cm výšková 
převaha soupeřky. V žebříčku ČR v mixu je přesto 3. V krajském turnaji 
ve dvouhře si již druhým stříbrem zajistila opět účast na republikovém 
přeboru v lednu v Č. Krumlově. 

Veronika Srncová (1999) je v krajském přeboru jako nejmladší 
účastnice na výborném 7. místě. Největším úspěchem na podzim byl zisk 
bronzové a stříbrné medaile ve čtyřhře do 13 let na jihomoravských 
turnajích spolu s Monikou Světničkovou. Zúčastnila se přeboru do 9 let 
v Klimkovicích a nenašla ve svém ročníku přemožitelku. 

Uvedl jsem výčet jen těch nejlepších výsledků pěti hráčů ze zhruba 
30 ti členné základny žáků oddílu badmintonu v tomto krátkém období a 
věřím, že i vás těší, jak tito mladí sportovci reprezentují naše město 
Židlochovice v České republice a budete jim i nadále držet palce. 

                                                                                                                                                               Vlastimil Helma, předseda oddílu badmintonu 

Turistické zajímavosti Hustopečska  –  dokončení z minulého čísla 

V roce 1956 byla vyhlášena Pouzdřanská step národní 
přírodní rezervací. Ta se nachází asi 1 km severovýchodně 
od okraje obce. Jedná se o teplomilná rostlinná a živočišná 
společenstva, jejichž základem je travnatá step 
s dominujícím kavylem vláskovitým, kavylem sličným a 
lesostepní společenstva. Lesní komplex zachovalých 
dřínových, habrových a bukových doubrav s podrostem 
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. (O botanické 
exkurzi na Pouzdřanskou step psal v Židlochovickém 
zpravodaji podrobněji p. František Průka v čísle 4, ročník 
2002.) 

Nejstarší zachovanou a zároveň nejvýznamnější stavbu v Uherčicích 
představuje dvoupatrový renesanční dům, který je dispozičně podobný 
domu v Pouzdřanech, o kterém jsme se zmiňovali v minulém čísle. Byl 
postaven v roce 1602 za rychtáře Tomáše Poczara s nejprve sloužil jako 
obecní úřadovna a luteránská modlitebna. Později se v prvním patře 
pořádala divadelní představení a taneční zábavy, v přízemí se nacházel 
hostinec. V současnosti slouží zrekonstruovaný dům opět svému 
původnímu poslání – opět je sídlem obecního úřadu. (Prohlídka domu je 
možná po domluvě s pracovníky obecního úřadu.) 

Stálá národopisná expozice se nachází v muzeu v Kloboukách. 
Navíc jsou v muzeu také uchovány archeologické nálezy a také cenné 
doklady interiérového zařízení selských domů z Kloboucka z 19. a 1. 
poloviny 20. století. Z projevů lidového umění dále nalezneme v muzeu 
obrázky malované na skle z katolického i protestantského prostředí, 
kolekce výšivek, keramiky a kraslic. (Informace � 519 361 577, e-mail: 
muzeum@kloboukyubrna. Muzeum je otevřeno i v zimních měsících!) 
V letních měsících je také přístupný větrný mlýn. 

Nejvýznamnějším rodákem Brumovic je novinář a 
prozaik Jan Herben, který do prostředí této obce zasadil děj 
svého románu Do třetího a čtvrtého pokolení. Na rodném 
domě je umístěna jeho pamětní deska. 

Ačkoliv se vinné sklepy nacházejí téměř v každé vesnici 
na jižní Moravě, sklepy v Bořeticích a Vrbici mají určitá 
specifika. Sklepy ve Vrbici (tzv. lochy) jsou vykopané ve 
stráních a stojí až v sedmi patrech nad sebou. Jsou 
zmiňovány už v roce 1269. V dobách nájezdů útočníků se do 
nich obyvatelé vesnic ukrývali. Kostel ve Vrbici postavil 
židlochovický stavitel Jan Horák. Za obcí Bořetice se nachází 

větší kolonie vinných sklepů – kolem 260 těchto malebných staveb 
vytváří samostatnou vesničku. Na obranu zájmů vinařů navíc vznikla 
recesistická Svobodná spolková republika Kraví hora s vlastní vládou, 
ústavou, pasem a měnou. (Informace: www.kravihora.cz, e-mail: 
hotel@kravihora.cz. Obecní úřad � 519 430 303.) 

Na jižním okraji Boleradic napravo ve směru od Hustopečí se 
nachází naučná stezka Paseky – hrad. Délka trasy činí 1 600 m, 
převýšení 120 m, 140 schodů. Jedná se o krásnou vycházku s výhledy 
na vesnici, okolní lesy a stráně. V každém ročním obdob nabízí osobitou 
poetiku a náladu. Naučné tabule (7ks) seznamují s bývalým středověkým 
hradem, obcí a jejím okolím.  

Milovníci jízdy na kole mohou nastoupit na naučnou cyklostezku 
v Němčičkách. Trasa je dlouhá cca 10 km a prochází okolím vesnice. 
Výchozí bod je na začátku vesnice (směrem od Velkých Pavlovic, po levé 
straně). Jsou zde 4 stanoviště s informačními panely, které seznamují 
s výhledem a zajímavými informacemi o vesnici, vinařství a blízkém okolí. 

Údaje čerpány z letáku Mikroregion Hustopečsko a okolí, který vydalo Turistické a informační centrum Hustopečsko v roce 2006.  -kv-  

 

 
• V minulém měsíci vystavoval v Malé galerii Městské knihovny v Rajhradě Eduard Vyhlídal soubor obrázků z různých koutů Moravy 

pod názvem Moravský kaleidoskop. Čistý výtěžek 1 050 Kč věnoval autor výstavy na obnovu rajhradského kláštera. 
• Technické muzeum v Brně na Purkyňově ulici 105 je otevřeno od úterka do neděle vždy od 9 do 17 hodin.  Naleznete zde zajímavé 

exponáty historických vozidel, letadel, parních i vodních motorů, kovolitectví, sdělovací techniky, železářství atp. Od nádraží se 
k muzeu dostanete bez přesedání tramvají č. 13. Muzeum je v blízkosti konečné zastávky.  

• Milovníci motocyklů mohou zhlédnout expozici v rakouském Eggenburgu. Mimo rakouské a další známé značky je zde také vystaven 
nejdelší motocykl světa Praga BD 500 z roku 1928 se třemi sedadly. Muzeum vystavuje 200 značek a 300 exponátů. Eggenburg je 

Zaznamenali jsme 
 



 

vzdálen asi 18 km od hraničního přechodu Hnanice. Pojedete-li ze Znojma k Vranovské přehradě, narazíte na vesničku Lesnou. Přímo na návsi sídlí 
muzeum motocyklů. Ve Středočeském kraji mezi Mladou Boleslaví a Jičínem je jedna z nejzajímavějších soukromých motoristických sbírek u nás. Pan 
Miclík se svým synem tu provozují Veterán Jawa muzeum s 80 motocykly uvedené značky.  

• Prosím, opravte si: Skupina Stavoprojektu přijela staveniště školy na Tyršově ulici 611 vyměřovat v roce 1957, nikoliv v roce 1947, jak bylo nesprávně 
uvedeno v rubrice Sedmička v dějinách Židlochovic v minulém čísle Zpravodaje. V  roce 1947 bylo zahájeno jednání o pozemku pro výstavbu nové školy, 
ale nebylo prováděno měření.  

• Únorové maškarní důchodcovské besedy se zúčastnilo padesát našich občanů. Další beseda pro důchodce se bude konat 5. dubna. 
• 20. ledna t.r. opět po čase ožilo židlochovické železniční nádraží. Zvláštní vlak přivezl asi 50 účastníků výročního setkání Klubu železničních cestovatelů. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pí Stiborové, která byla ochotna věnovat svůj čas a zajistila mimořádné otevření regionálního turistického 
informačního centra, aby mohli cestovatelé z různých koutů naší republiky i ze zahraničí získat informační materiály o našem městě.  

        Mgr. Iva Musilová, kronikářka Klubu železničních cestovatelů 

• Concentus Moraviae – aneb České sny 2007 
 Dvanáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst bude letos zahájen 31. května 2007 na zámku v Třebíči a ukončen 30. června v Kyjově. 

Koncerty budou probíhat na různých místech – v kostelích, zámcích a sálech – v těchto městech jižní Moravy: Rájec-Jestřebí, Boskovice, Hodonín, 
Moravský Krumlov, Ivančice, Náměšť nad Oslavou, Slavkov u Brna, Velké Meziříčí, Kroměříž, Lysice, Pernštejn, Mikulov, Předklášteří u Tišnova, Milotice a 
Valtice. Celkem se uskuteční asi 35 koncertů, což znamená, že se v mnohých městech bude koncertovat dvakrát a poté bude následovat ještě 150 koncertů 
v evropských městech. V Hustopečích se konají dva koncerty: 5. června v 19.30 hod. v podání Škampova kvarteta s kontrabasistou Laurénem Durantelem  
zazní skladby od J. Haydna, L. van Beethovena a Antonína Dvořáka. V evangelickém kostele a 26. června v 19.30 hod. Duo Ardašev – klavír od B. 
Smetany v Kulturním domě. Dramaturga festivalu Aleše Březinu inspiroval ohlas „Českých snů“ z roku 2004, kdy se mu podařilo propojit dvě generace 
českých hudebníků a vzbudit zájem o Mezinárodní festival Concentus Moraviae, který se řadí již k tradičním hudebním festivalům a jeho krédem je 
zkvalitňování kulturního života ve městech a oživování architektonických památek krásnou hudbou, která povznáší duši a dává zapomenout na životní 
strasti.  Jarmila Hájková 
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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 

Přinášíme ještě další tři autobusové linky, které mohou cestující využít. 
 Do minulých čísel jsme je z technických důvodů nemohli zařadit. 

V příštích číslech 
si přečtete: 

Jaká byla 
letošní zima 

���� 
sedmička 
v dějinách 
židlochovic 

���� 
vzpomínka na 
frant. sedláčka  

���� 
co jsou epakty 

���� 
nové knihy 

���� 
Václav větvička 
o Židlochovicích 

���� 
o podomních 
obchodnících  

���� 
přírodní park 
niva Jihlavy 

���� 
rozhledna 
v hlíně 

���� 
jak chránit 

majetek i zdraví - 
policie radí 
seniorům 

���� 
tipy na výlet: 
moravský kras, 

jedovnice, 
holštejn, bítov 

 
 

8 


