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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

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

 
 

Léta Páně 1762 dne 10. měsíce října učiněno jest přítomné obecní snesení  
s jakým pořádkem hory vinohradní při městě ležící k sbírání přijdou, totižto: 
dne 13. října začne se sbírka na zadnějších židlochovických Podsedkách, 

dne 14. října přijdou k sbírání vršky v části zadní Výhony. 

Stvrzeno velkou pečetí Židlochovic. Rok, 2. den, jako nahoře. 

 Na další straně jsou uvedeny poplatky bráčům (sběračům), putnařům, svážečům atp. 
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Výběr z mimořádného ZM 1. srpna 2007 

Z rozpravy zastupitelů:  

� starosta města Ing. Jan Vitula informoval 
přítomné o tom, že v poslední době obdrželo 
město dotace na revitalizaci sídliště, na kanalizaci 
za bankou, z programu péče o krajinu na úpravy 
v lokalitě nad cihelnou, na opravy hrázek a dále 
připravuje žádosti o další dotace na akce jako 
např. rekonstrukci domu č. 32, rekonstrukci MKK, 
další etapu rekonstrukce sídliště ap. 

Výběr z usnesení RM 8. srpna 2007 

RM ukládá:  

� realizovat úpravy dvora ZŠ na Coufalíkově 
náměstí   s   návazností  na   finanční   prostředky  

 
 

 rozpočtu 2007  
� zaslat KÚ JMk připomínky města k vydání 

integrovaného povolení pro zařízení Farmy pro 
odchov nosnic násadových vajec masných 
plemen pro firmu XAVERgen, a.s. 

� jednat s firmou 3v+H o uzavření dodatku na 
dofinancování stavby v roce 2008  

� komisi kultury navrhnou názvy ulic za hřbitovem, 
za bankou a nad farou 

� odstranit zbytky dlažby  vjezdu do garáže za 
radnicí 

� vydat dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského 
úřadu Židlochovice  

RM rozhodla: 

� zadat provedení oplocení mezi č.p. 460 a č.p. 757  

      panu Františku Švaříčkovi 

� uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícímu věcnému břemenu se 
společností FP Real s.r.o. – lokalita U Avionu 

� vyhlásit záměr prodeje budovy č. 31 na nám. 
Míru, budovy č. 57 na Komenského ulici a za 
podmínky realizace výstavby na těchto pozemcích 
v souladu se zpracovanou studií  

RM souhlasí: 

� uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou 
E. ON na umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy na parcelách p.č. 2750/1 a 
2751/1 v k.ú. Židlochovice 
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Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Výměna řidičských průkazů 
Upozorňujeme všechny držitele občanských průkazů, které byly vydány v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jejich platnost je 

omezena do konce letošního roku.  
Bližší informace naleznete na úřední desce městského úřadu. Žádosti o výměnu řídičských průkazů se podávají na odboru dopravy MěÚ na 

Nádražní ulici, a to pro všechny řidiče, kteří mají místo trvalého pobytu v regionu Židlochovice. Koncem roku mohou být z provozních důvodů výměny 
řídičských průkazů spojeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním.  

Připomínáme, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto s výměnou řidičského průkazu 
neotálejte!                                                                                                                                                                      Karel Hanák, vedoucí odboru dopravy 

����  ����  ���� 

Klub maminek BUDULÍNEK 
pod záštitou Města Židlochovice organizuje již od jara 2007 Budulínkovu hernu pro děti a rodiče. Scházíme se každé pondělí od 10 do 11.30 hodin 

v Městském kulturním klubu na Brněnské ulici.  
V rámci herny probíhá také Tvořivá dílnička pro nejmenší.  Klub maminek pod záštitou Sokola dále rozšiřuje svoji činnost o kurz cvičení s dětmi ve 

věku 1,5 – 4 roky. Bližší informace naleznete na vývěsce a v regionálním zpravodajství kabelové televize.  

����  ����  ���� 

UPOZORNĚNÍ 
V říjnu bude zahájena výstavba nové splaškové kanalizace v tzv. ulici za bankou. Doprava v této ulici bude značně omezena. Nějakou 

dobu bude zajištěn příjezd průjezdem z náměstí Míru. 
Ing. Zdeňka Koutná 

 

RM schvaluje: 

� domovní řád pro domy č.p. 98 v Legionářské ulici 
a 757 v Nádražní ulici 

Výběr z usnesení RM 27 srpna 2007 

RM rozhodla: 

� pro realizaci akce Regenerace sídliště Družba – 
sadové úpravy uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice  

� pro realizaci akce Regenerace sídliště Družba – 
zřízení hracích a odpočinkových ploch uzavřít 
smlouvy o dílo s firmou Direct media s.r.o. Brno, 
dále s firmou Josef Zahradník, Ivančice a s firmou 
Urbania s.r.o. Moravany 

� pro realizaci akce Regenerace sídliště Družba – 
rekonstrukce chodníků uzavřít smlouvu o dílo 
s firmou Dirs, s.r.o. 

� uzavřít smlouvu na dodávku stavby Svratka 
Židlochovice – oprava hráze s firmou Outulný, a.s. 

 
 

Výběr z usnesení RM 31. srpna 2007 

RM rozhodla: 

� pronajmout sportovní areál na Nádražní ulici 
Fotbalovému klubu Židlochovice na dobu určitou 
na jeden rok od 1. září 2007 za roční nájemné  

     1 Kč 
� provést navýšení regulovaného nájemného od 

1. 1. 2008 podle zákona č. 197/2006 
RM schvaluje:  

� příspěvek 25 tis. Kč Sdružení Židlochovice na 
projekt rozhledny na Výhoně 

� výjimku navýšení počtu dětí v MŠ na 26 dětí 
� výdaje na konání sportovní akce Turnaj 

v nohejbalu – čtverky v celkové výši 1500 Kč 

Výběr z usnesení  ZM 3..září2007 

ZM schvaluje: 

� dar pro ŽDS Skřivánek ve výši 4 tis. Kč na 
jednoho dětského účastníka 

 

 z obsahu: 
zpravodaj na Recyklovaném 
papíru � kultura v říjnu � 
Rekonstrukce gymnázia � 

rozhoduje se o budoucnosti 
Švestkova domu � z horkého 
léta do chladného podzimu � 

klub maminek budulínek 
rozšiřuje činnost � 

  zákony související s pálením 
ovocných destilátů �  

zahrada v říjnu � zastavení 
u slunečních hodin � 

tip na výlet: přírodní park 
niva u Jihlavy � 

vzpomínka na židlochovického 
kováře � humanitární sbírka � 

 
 

OD 18. ZÁŘÍ OPĚT PROBÍHÁ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  
PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV 

Přijímáme letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí 
nádobí, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. Prosíme, zabalte 

věci do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem. 

Nebereme obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, ledničky, jízdní kola, 
nábytek, počítače, dětské kočárky. 

Sbírka probíhá každé úterý v 16 – 18 hodin  

na sídlišti Družba u mateřské školy. Pomozte potřebným!  

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
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Zahrada v říjnu 

Říjen je typický pro sklizeň jádrového ovoce 
na uskladnění. Ve správné sklizňové zralosti 
postupně sklízíme a vhodně uskladňujeme 
všechny zimní odrůdy jablek a hrušek. 
Skladovací prostor má být chladný, větratelný, 
má v něm být dostatek vzduchu a nemá být 
příliš suchý a světlý. Ovoce skladujeme 
v bednách po malých vrstvách, aby se lépe 
kontrolovalo. Vlašské ořechy usušíme na slunci, 
na půdě a skladujeme v suché místnosti.  

Nemocné nebo odumírající stromy 
odstraníme i s kořeny. Ve druhé polovině 
měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů 
ovocných stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme 
přednost výsadbě podzimní před jarní. Před 
výsadbou je dobré ponořit kořeny stromů na 24 
hodin do vody. Půdu pod stromy bychom neměli 
přerývat, abychom nepoškodili kořenové 
vlásnění. 

V tomto měsíci můžeme vysazovat rybíz a 
angrešt, protože brzy zjara raší. 

V místech, kde není pozemek oplocen nebo 
zajištěn proti okusu zvěří, obalíme kmínky 
chrániči z drátěného pletiva. Zavlažujeme 
vysázené jahody. Zaoráváme rostliny na zelené 
hnojení. 

Vyrýváme letní cibulnaté a hlíznaté rostliny 
(jiřinky, iscie, mečíky, dosny, hlíznaté begonie), 
necháme je oschnout a uložíme je na 
přezimování. Přestěhujeme dovnitř všechny 
balkonové květiny, které chceme uchovat přes 
zimu.  Keřové růže zkrátíme řezem o jednu 
třetinu a nakopčíme. Stromovým růžím 
zakrátíme korunku a připravíme zimní kryt. 
Pnoucí růže prořežeme, zkrátíme staré 
květonosné výhony asi na 5 cm od hlavního 
stonku. Dělíme staré a husté trsy trvalek. 
Připravíme vhodné zimní kryty pro rostliny. 

Začátkem měsíce sklízíme zelí bílé i 
červené, hlávkovou kapustu, letní i podzimní 
odrůdy póru, letní i podzimní odrůdy růžičkové 
kapusty a čekanku. Část úrody zelí a kapusty 
můžeme sklízet i s kořeny a po odlomení 
několika vnějších listů je založíme do vlhké 
zeminy s pískem ve sklepě. Ozimé odrůdy póru 
snáší zimu i pod –15 C. Kořeny pastiňáku 
snesou i silnější mrazy. Na zimu stačí přikrýt na 
záhonu chvojím. Kadeřávek z květnového a 
červnového výsevu stále dorůstá, zimu vydrží 
na záhonech a sklízíme ho na jaře. Také 
některé zimní odrůdy růžičkové kapusty vydrží 
na záhonech přes zimu. Pekingské a čínské zelí 
snese mírné mrazy do – 5° C. 

Odstraníme všechny suché a odumřelé části 
z rostlin a důkladně uklidíme zahradu. 

Z časopisů Zahrádkář připravil Jan Šotnar 

 

Program sportovních a kulturních akcí v říjnu   

21. září - 11. října –  MKK –  Krajina  –  výstava prací žáků Speciální školy  
� � �  

Středa 10. října -  16 hod. – sraz u radnice – Drakiáda  
 Pořádá Junák.  

� � � 
Neděle 14. října – 15 hod. – vestibul sokolovny – Kavárnička o třetí   

K tanci i poslechu hraje Franta Sedláček. 
Pořádá TJ Sokol Židlochovice. 

� � � 
Čtvrtek 18. října - 18 hod. – MKK –  Dramatické čtení 

 Pořádá Divadelní a dramatický kroužek. 
 � � � 

Sobota 20. října–  Hrad Svojanov a Toulovcovy maštale 
Odjezd v 7,30 hod. z autobusového nádraží.  

Poplatek 150 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 
Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk.  

Informace � 604 290 303.  
� � � 

Sobota 20. října –  20 hod. – sokolovna – Masarykův kulturní sál 

Michal Pavlíček a hosté – Bára Basiková 

Pořádá firma Schaffer. 
 � � � 

Středa 31. října 19.30 hod. – sokolovna – Masarykův kulturní sál   

Vláďa Hron – Abeceda hvězd 
Pořádá TJ Sokol Židlochovice. 

� � � 
Připravujeme:  

Český zahrádkářský svaz připravuje na sobotu 10. listopadu 
zájezd do sklípku firmy Weingut – Späth v rakouském Grosskrut.  

Cena za občerstvení a ochutnávku vín 30 €. 
 Přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové do 15. října.  
Podrobnější informace uveřejníme v listopadovém čísle. 

� � �  
Na 25. listopadu připravujeme koncert Hradišťanu v sokolovně. 

Vstupné 190 Kč. Předprodej vstupenek v RTIC od 1. listopadu.  
 � � �  

Připomínáme, že uzávěrka Židlochovického 
zpravodaje je každého 

15. dne v měsíci pro následující číslo.   
prosíme, aby byl všemi organizacemi tento termín 

dodržován a respektován, 
 jinak nemůžeme akce uveřejnit. 

� � �  

Moudrá slova 
„Moc bych si přál být ve společnosti, kde jsou lidé slušní, hezcí, chytří, ale to se nám nepodaří. Vycházejme však 

z toho, nekraďme, neberme úplatky, neuplácejme, sbírejme psí exkrementy, protože rozdělujeme národ na ty, kteří 
psy milují a nenávidí. Dospěl jsem tak daleko, že sbírám exkrementy po cizích psech, což je šílený. A třiďme odpad, 
přestože si říkáme, že oni to pak svezou do stejných kontejnerů…“ 
      Herec Ondřej Vetchý v rozhlasovém pořadu Pressklub na Frekvenci 1, kde na závěr pořadu měl možnost v třiceti vteřinách říct lidem, 
cokoli bude chtít. 



 4 

�  � 

 
     

Od letošního června probíhá na naší škole rekonstrukce vnějšího 
pláště budovy. První část byla ukončena již v červenci a šlo o opravu 
střechy. Byly zbourány všechny nefunkční komíny a odstraněna stará 
krytina včetně laťování. Zachovány zůstaly pouze krokve. Na ně pak byla 
položena difúzní fólie, nové laťování a keramická krytina. Vyměněny byly 
také veškeré klempířské prvky. Nově oplechována a natřena byla také 
věžička nad vstupní částí. Na střechu byl nainstalován nový hromosvod. 

Druhou částí oprav je rekonstrukce fasády, která byla v havarijním 
stavu. Na severní straně bylo nutné omítku celoplošně odstranit a provést 
nově, jako podklad pro zateplení. Pro zateplení byl použit pěnový 
polystyren, nad vstupy do budovy pak izolace z minerální vlny. Na celou 
budovu byla natažena probarvená omítka a byly natřeny parapety. 
V přední části budovy byla snaha zachovat co nejvíce původních prvků, 
včetně reliéfů. Práce na fasádě by měly být ukončeny do konce září. 

Poslední  část rekonstrukce  tvoří  demontáž  původního  schodiště a  
 

oprava vchodu.  Nové schodiště  (s  původními  kamennými stupni)  bude 
vybudováno přesně podle původní konstrukce, pouze prostor pod ním 
bude tvořit odvětraná dutina. Stávající dveře u hlavního vchodu byly již 
vyměněny. Navíc se z ušetřených prostředků podařilo objednat další 
práce. Jde zejména o částečnou opravu 175 metrů dlouhého oplocení. 
Zachována, avšak vyspravena bude jeho betonová podezdívka, na 75 % 
obvodu budou ocelové prvky vyměněny, na zbytku očištěny a natřeny. 
Menší úpravy byly provedeny na vrátnici, zhotoví se také osvětlení 
schodiště, nápis na budovu a doplní se kačírek a obrubníky po obvodu 
budovy. Tyto práce by měly být dokončeny v říjnu. 

Rekonstrukci financuje zřizovatel školy – Jihomoravský kraj, 
investováno bude do ní přes 4,5 mil. Kč. Práce na základě výběrového 
řízení provádí firma WHC Černý spol. s r.o. z Moravského Krumlova. 
Jsme rádi, že se škola po mnoha letech dočkala také svého nového 
vzhledu. 

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy
 

 

 
Snad obden nalezneme v poštovních schránkách letáky, které nás 

lákají na reklamní zájezdy spojené s předváděcími akcemi. Nabízí se 
nám možnost podívat se do Třeboně, Jihlavy, Znojma a mnoha dalších 
míst a občas i do Vídně. Tato místa však nejsou prvotním předmětem 
nabídky. Slouží jen k nalákání zákazníka, když nejdůležitějším zájmem 
inzerovaného zájezdu je prodat určitý druh zboží. Říká se tomu 
presentační akce a ta bývá na letáčcích uvedena jaksi jen mimochodem 
drobným písmem. Lákání účastníků těchto akcí je navíc umocněno 
nabídkou atraktivních předmětů – vrtaček, salámů, rozhlasových 
přijímačů, lahve vína, žehliček, fénů a bůhvíčeho ještě, které dostanete 
zdarma. Navíc je nabízena možnost chutných obědů (možností se 
rozumí, že si oběd zaplatíte), v lepším případě dostanete oběd zdarma. 
Jízdné autobusem je docela přijatelné a tak po přihlášení můžete vyrazit 
na zájezd a vytrhnout se z každodenního stereotypu s vidinou lákavého 
oběda i věcí, kterými budete obdarováni.  

Už v autobusu zjistíte, že většina přihlášených přináleží do skupiny 
sociálně slabšího obyvatelstva, tedy důchodců. Kdo jiný by se také právě 
ve všední den mohl na takovou akci uvolnit. Autobus najatý pořádající 
agenturou vás dopraví k místu, kam vám sliboval letáček, a v tomto 
okamžiku zjistíte, že spolu s vaším autobusem se tu nalézají další čtyři, 
které přivezly dychtivé zákazníky z jiných regionů. Nejsme ani v Třeboni, 
Jihlavě či Znojmě (natož ve Vídni), ale v místě docela odlehlém a 
vzdáleném od slibovaného výletního místa v nějakém hospodském sále, 
tělocvičně či rozlehlém sklepení. 

A nyní nastává reklamní show. Před vámi se objeví úsměvný mladší 
člověk v dobře padnoucím obleku s decentní vázankou a se širokým 
úsměvem a vroucími slovy se představí jako dlouholetý manažer firmy, 
která s úspěchem již řadu let dodává na náš trh spokojeným zákazníkům 
pečící pánve, grily, zdravotní produkty, hrnce, vlněné či nevlněné 
přikrývky, úžasně dokonalé elektrické spotřebiče a bůhví co ještě. 
Představí vám také svoji půvabnou asistentku, která se ujme slova hned 
po něm a ta začne postupně prezentovat zboží světoznámé firmy, která 
jediná vyrábí či dodává jedinečné na náš trh tolik osvědčené pečící 
pánve, grily, nezbytné produkty pro vaše zdraví atp. Obdivujete 
asistentčinu výřečnost a znalost všech technických parametrů daného 
produktu a společně s ní zavrhujete konkurenční výrobky, které zdaleka 
nedosahují úrovně výrobků, které předvádí naše firma. Občas asistentka 
položí sugestivní otázku, jak se vám předváděný výrobek líbí. Slabší 
povahy souhlasně přikyvují a asistentka je spokojená. Jakoby 
mimochodem podotkne, že sama výrobek už řadu let vlastní a že je zcela 
bezporuchový, prospěšný zdraví. Nedávno si jej také pořídila její 
švagrová a je s ním mimořádně spokojená. Mezitím vás obejde 
obsluhující personál a nabídne  vám  k  očerstvení  kávu,  čaj  nebo  grog.                                           
 

 

Jste přece našimi hosty, jak v úvodu uvedl šéf této prezentační akce.  
Pohledem na hodinky zjistíte, že je právě uplynula první hodina akce a 

že do oběda zbývají ještě další dlouhé tři hodiny. Proboha, co ještě chtějí 
vykládat?! Omyl! Ještě jste se nedozvěděli všechny další výhody. Ve 
světě je o tyto výrobky obrovský zájem, jdou na dračku. Život bez těchto 
produktů si ani nelze představit. Asistentčin hlas neztratil ani na 
výmluvnosti, ani na přesvědčivosti. Dlouhou prezentací na nějakém 
zapadlém místě jste už natolik unaveni, že vaše křehká pozornost a 
kritická vnímavost je poněkud unavena a otupena a jste svolni připustit, 
že lepší výrobek snad už ani nemůže existovat.   

Tím však ještě zdaleka reklamní akce nekončí. Teprve nyní se 
pozvolna dostává prezentace z úvodní části do prvního vrcholu. Budete 
seznamováni s cenami. Avšak ne naráz. Nejprve vám sdělí, že na trhu 
v Německu nebo v Rakousku je cena výrobku taková a taková. Užasnete 
nad výší ceny, která se rovná polovině vašeho měsíčního příjmu. Ale 
naše firma, jak vás seznámí asistentka nebo už samotný šéf prezentace, 
nabízí tyto výrobky speciálně pro vás za poloviční cenu než v Německu 
nebo v Rakousku. To už zpozorníte unavené smysly, avšak stále se vám 
to zdá ještě příliš mnoho. (Levněji už to prodat nemůžeme, že ano, to už 
bychom prodělali.) Ale: k výrobku vám ještě zdarma nabízíme vázu, která 
se na našem trhu běžně prodává za 500 Kč. My vám ji přidáváme ke 
zboží mimořádně a zcela zdarma! A tak si jen vzpomenete na okřídlené 
laik se diví, odborník žasne.  

To už uplynuly tři hodiny psychického nátlaku v podobě záplavy výhod 
o kvalitách výrobků a zvolna se blíží doba, kdy už byste rádi naplnili 
kručící žaludek slibovaným obědem. Zatím vás však obchází šéf i jeho 
asistentka, přesvědčují vás o nutnosti koupi uváděných výrobků a jejich 
zájmem je sepsání kupní smlouvy. Že nemáte potřebnou částku u sebe? 
To přece není problém. Můžete jen složit menší zálohu, dejte nám vaši 
adresu, pošleme vám vše na dobírku, naše expedice vám zboží doveze 
až do bytu atp. Prostě prodat za každých okolností zboží, které by si 
zákazník v běžné situaci zřejmě nekoupil a u kterého cena neodpovídá 
užitku. I když přistoupíte na koupi nabízeného výrobku, přečtěte si 
důkladně smlouvu, která by také měla obsahovat reklamační pokyny.  A 
mějte na paměti, že od smlouvy můžete bez udání důvodů odstoupit do 
14 dnů. 
   Buďte ujištěni, že ještě dlouho po obědě budete sedět na místě a čekat, 
než firma uzavře se všemi zákazníky smlouvy a laskavě dovolí přistavit 
autobus ke slibovanému zájezdu. Na prohlídku Třeboně, Jihlavy, Znojma 
či Vídně vám zbývají asi tak dvě hodiny a to je tak právě na vypití šálku 
kávy, která vám vzpruží nervy po namáhavé prezentační akci. Určitě 
dostanete dárky, které vám letáček sliboval, a posléze zjistíte, že byste se 
bez nich klidně obešli stejně jako bez prezentačních a reklamních akcí.  
                                                                                                               -q-    

Rekonstrukce budovy gymnázia  
 

Reklamní zájezdy a akce z pohledu účastníka   
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�  �  �      Z horkého léta do chladného podzimu      ����  ����  ����  
                                                         

Pěstitelské pálení ovocných destilátů                                                              
 

Léto (a celých 12 předchozích nadnormálně teplých měsíců) náhle skončilo a rázem jsme se ocitli v realitě chladného podzimu. Uplynulé roční 
období se tak opět zařadilo k těm teplejším a také sušším než je dlouhodobý průměr. Vcelku přálo letním dovoleným (s výjimkou houbařů), i když se 
vyskytlo několik mimořádně teplých období s extrémními teplotami. A nyní se na jednotlivé letní měsíce podíváme podrobněji. 

Jako celek byl první letní měsíc červen teplotně silně nadnormální (průměrná teplota +20,7°C, odchylka +3,2°C) a srážkově slabě nadnormální 
(83,3mm srážek představuje 117% normálu). Úvod měsíce byl vcelku normální. Později bylo výrazně teplo (teploty v rozmezí 27 až 33°C), v závěru 
s ochlazením (teploty kolem 23°C). Celý měsíc se vyskytovaly občasné poměrně výrazné přeháňky a bouřky (7 dnů s bouřkou), které znamenaly slabě 
nadnormální úhrn srážek, i když celkově příliš nepršelo. Letních dnů bylo celkem 23 a tropických 7. Maximální teplota měsíce +33,4°C byla naměřena 
20. června, nejnižší pak 28. června a to +9,5°C. Předchozí teplé období se podepsalo na časném začátku sklizně meruněk, letos již 10. června. 
Poslední červnový den pak začala sklizeň obilí. 

Nejteplejším červnem se stal ten v roce 2003. Byl extrémně teplotně nadprůměrný (odchylka +4,5°C od normálu). Srážkově pak byl extrémně 
podnormální, napršelo jen 14% obvyklého množství. Nejteplejším dnem tohoto měsíce byl 11. červen s maximální teplotou +34,5°C. Dnů s teplotou 
nad 30°C pak bylo za tento měsíc celkem 12. Nejchladnějším červnem byl ten v roce 1991, s průměrnou teplotou +16,6°C (odchylka -0,9°C). O 
chladném rázu vypovídá skutečnost, že maximální teplota byla „jen“ +29°C a letních dnů bylo pouze 6. Proto se také sklizeň meruněk posunula až do 
následujícího měsíce. 

Červenec pokračoval v teplém charakteru a byl teplotně mírně nadprůměrný a srážkově mírně podnormální. Průměrná měsíční teplota byla 
+21,6°C (odchylka +2,3°C) a úhrn srážek 32,1mm představuje 43%. První dekáda měsíce byla chladná se srážkami (teploty většinou pod 20°C). 
Druhá dekáda byla postupně extrémně teplá s 8-mi dny v řadě s teplotou nad 30°C (6 dní nad 35°C). Poslední dekáda byla „normálně letní“, kdy se 
celkem pravidelně střídaly teplejší dny s chladnějšími. Nejvyšší teplotu měsíce (a celého léta) +38,0°C jsme zaznamenali dne 17. července. Teplý 
měsíc dokumentuje i počet tropických dní (celkem 11) a letních dní (celkem 22). V období od 14. července do 21. července šplhaly teploty nepřetržitě 
nad 30°C.  

Nejteplejším červencem byl ten loňský s průměrnou teplotou +23,3°C (odchylka +4,0°C) s 26 letními a 17 tropickými dny. Nejchladnější červenec 
byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +17,8°C (odchylka -1,5°C), který byl současně značně deštivý (160% normálu). Bylo zaznamenáno jen 9 letních 
a 2 tropické dny (s maximální teplotou 3. července +33,3°C), ale také 21 dní s deštěm. 

Srpen se stal již dvanáctým nadprůměrně teplým měsícem v řadě. Průměrná teplota +21,1°C představuje odchylku +2,7°C, srážek spadlo 
38,4mm a tedy 57% průměru. První dekáda měsíce byla většinou teplá (teploty přes 30°C), občas s přeháňkami a ojedinělými chladnějšími dny. Druhá 
dekáda byla zpočátku teplá, později chladnější s výraznějšími srážkami. Třetí dekáda byla většinou teplá, v závěru s postupným výraznějším 
ochlazením. Celkem bylo v srpnu zaznamenáno 23 letních a 9 tropických dnů. Dne 16. srpna byla naměřena maximální teplota měsíce +35,0°C. Závěr 
pak začal připomínat nastupující podzim (hlavně ranní teploty). Na nejnižší hodnotu +8,5°C klesla teplota ráno dne 31. srpna. 

Nejteplejším srpnem byl ten v roce 1992 s průměrnou teplotou +23,2°C a odchylkou +4,8°C. V tomto roce bylo zaznamenáno 28 letních a 13 
tropických dní a 4 tropické noci (s minimální teplotou neklesající pod 20°C). Nejchladnějším srpnem byl ten loňský s průměrnou teplotou +17,1°C 
(odchylka  -1,3°C) a 145,9mm srážek (218%) a maximální teplotou pouze +29,8°C. 

Tepla jsme si tedy užili víc než dost a tak se nyní zdá, že se počasí vrátilo ke svým chladnějším (a na počátku měsíce i vlhčím) projevům a snaží 
se vyrovnat teplé a suché období. Příznivou skutečností bylo příjemné počasí letošních hodů, i když především nedělní noc byla dosti chladná. A tak si 
pro příští týdny přejme, aby nám počasí přálo a aby nám naložilo ještě několik teplých dní „babího léta“.  

Ing. Karel Král 

Pro tuto činnost se vztahuje zákon č. 61/1977 Sb. ze dne 6. 3. o lihu a změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o lihu), ve znění zákonů č. 129/1999 Sb., č. 22/2000 Sb., č. 186/2004 Sb. a 75/2006 Sb. 

§ č. 4, (odst. 6 a odst. 8) 
Pěstitelské pálení 
Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou 

spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce 
podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně 
následujícího. 
     Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.                                                                      

 

�    �      
 
Židlochovičtí zahrádkáři s regionálním turistickým a informačním centrem a ve spolupráci s Ing. Ivanou Musilovou, 
PhD., uspořádali ve dnech 30. 8. – 6. 9. 2007 výstavu stolních a nové vyšlechtěných odrůd moštových hroznů 
vinné révy. Bylo vystaveno celkem 68 vzorků, z toho 14 moštových. Při zahájení měla Ing. Ivana Musilová 
přednášku k jednotlivým odrůdám, které mohli účastníci také ochutnat. Zahájení výstavy se zúčastnilo přes 

50 občanů. Poděkování patří Ing. Ivaně Musilové, která zajistila většinu vystavovaného materiálu, 
židlochovickému farnímu úřadu, panu J. Urbánkovi a všem, kteří obohatili výstavu svými výpěstky. Po ukončení 

výstavy byly hrozny věnovány Mateřské škole v Židlochovicích. 
                                                                                                                      Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 

Foto: Ing. Petr Válek  
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Každý ví, že na naší radnici jsou sluneční hodiny, avšak 
málokdo se podle nich řídí. Proč také? Hodiny nad vchodem 
radnice jsou přesnější, odbíjejí celkem přesně a spolehlivě a 
tak se letmým pohledem z náměstí přesvědčíme o aktuálním 
čase. Nadto jen letmým pohledem se můžeme kdykoliv 
přesvědčit o aktuálním čase na vlastních náramkových 
hodinkách.   

O době vzniku slunečních hodin na radnici jsem v kronikách nenašel 
žádnou zprávu. Nevíme ani kdo je vypočítal, ani kdo jim vtiskl podobu. 
Nápis na slunečních hodinách vypovídá, že byly obnoveny roku 1820. 
Můžeme se však oprávněně domnívat, že radniční sluneční hodiny tu byly 
už v době Pernštejnské.  

Umístění slunečních hodin na jižní stěně radnice nebylo nahodilé. 
Právě v tomto prostoru ještě koncem 19. století byl sloup Nejsvětější 
Trojice (asi po třiceti letech byl přemístěn před školu na Komenského 
ulici), byla zde také přízemní budova lékárny, pivní šenkhaus (pivnice) s 
kovárnou a studna. Vedle ní stávala na malém náměstíčku velká dřevěná 
káď, kterou měl na starosti obecní zaměstnanec a za každé její naplnění 
dostával 4 denáry. Káď byla vlastně jediným veřejným zdrojem pitné 
vody, která také sloužila k hašení požárů. Na náměstíčku se také o 
hodech tančívalo. Teprve později byla káď nahrazena dvěma 
vodovodními stojany. Do jednoho z nich vedla voda z kopců a druhý byl 
napájen z nového vodovodu, který byl zřízen v roce 1888 a přiváděl vodu 
z blučinských Nových hor. V samotném radním domě byl šenk (výčep). 
Jen pár kroků odtud na začátku Nosislavské ulice byly masné krámy a 
hned vedle radnice v místě dnešního informačního střediska byly 
pekařské krámy. To vše nasvědčuje, že náměstíčko vedle radnice na 
začátku dnešní Legionářské ulice (tehdy ulice Na Kopci) bylo velmi 
frekventovaným místem a sluneční hodiny byly mimo zvony, které 
zvoněním oznamovaly pouze poledne, jedinou možností určení času. 
Mechanické hodiny na radnici byly zřízeny až v roce 1893. 

Podrobnější zprávu přináší kronika o dalších židlochovických 
slunečních hodinách. Byly umístěny na zdi domu číslo 82, který patří p. 
Michálkovi v sousedství bývalé měšťanské školy na Komenského ulici. 
(Dům původně patřil obci a bydlel v něm noční hlídač, který byl zároveň 
hrobníkem). Začaly ukazovat čas 28. května 1949 a na jejich vytvoření se 
podílel ředitel školy Karel Melichar, který je vypočítal a odborný učitel 
František Sedláček, který na stěně namaloval pozadí. Sluneční hodiny 
byly majitelem domu po několika letech odstraněny. Škoda, že se 
nezachovala alespoň jejich fotografie.  

Podívejme se na některé zajímavosti kolem slunečních hodin. 
Nejrozšířenějším druhem jsou hodiny svislé namalované na jižních 
stěnách budov – obyčejně na zámcích, kostelech, klášterech či radnicích. 
Jejich základem je stabilní tyčka (polos), která musí být rovnoběžná se 
zemskou osou a musí odpovídat azimutu stěny. Jenže ideální stěnu, na 
které bývá číselník hodin označený s rozsahem 6 až 18 hodin, nalezneme 
jen zřídka. Obyčejně se jedná o stěny jihovýchodní, kdy na číselníku  

převládají dopolední hodiny, nebo jihozápadní, kde převládají 
hodiny odpolední nad dopoledními.  

Nečekejme, že sluneční hodiny budou ukazovat stejný čas 
jako naše hodinky na ruce. Tato situace může nastat jen 
čtyřikrát do roka, a to: kolem 15. dubna, 14. června, 31. srpna 
a 24. prosince. V jiných dnech se čas může lišit až o 16 minut. 
Naše hodinky ukazují středoevropský čas (pásmový pro 15. 

poledník východní délky). Navíc ještě musíme brát v úvahu, že sedm 
měsíců v roce máme podle úmluvy letní čas. Zatímco naše hodinky si 
snadno letnímu času přizpůsobíme, rotaci Země kolem Slunce na 
slunečních hodinách neovlivníme. 

Některé zvláště zdobné sluneční hodiny mají i kalendárium, které 
umožňuje vyčíst roční období, znamení zvířetníku, délku trvání dne apod. 
Občas se setkáme i se slunečními hodinami vodorovnými, které bývají 
umístěny na nižším podstavci. Ve Znojmě na nádvoří hradu jsou unikátní 
prstencové sluneční hodiny.  

Na brněnské Kraví hoře jsou zhotoveny sluneční hodiny v podobě 
žulové kostky, která má hmotnost šest set kilogramů. Původně měla být 
kamenná krychle použita jako základní kámen pro nové planetárium. 
Nějak se na základní kámen pozapomnělo a tak asi před dvaceti lety přišli 
na nápad přetvořit ji na sluneční hodiny. Do žuly jsou rovnoběžně s osou 
Země vsazeny nerezové hrany, které vrhají stín a ukazují tak místní 
sluneční čas hned čtyřikrát – na vodorovném a třech svislých číselnících. 
Dokáží dokonce měřit čas i v noci, když svítí Měsíc. Noční odchylka je 
však třicet minut. 

Hned troje sluneční hodiny nalezneme v centru Brna na nádvoří 
Nové radnice na Dominikánském náměstí. Jsou datovány shodně 1728 a 
představují náměty: 1. pohled na Brno, 2. Zeus s orlem, 3. Zemský dům. 
(Autor maleb není znám. Zemský dům či Stavovský dům stával na místě 
dnešní Nové radnice.)   

Zajímavé bývají také nápisy na slunečních hodinách. Tak např. 
v Rajhradě na portálu obráceném do klášterního dvora je nápis: UT 
UMBRI SIC VITA TRANSIT – Ač v ústraní, přec život ubíhá. Ve Staré 
Bělé u Ostravy: Co hodina, to novina. V České Lípě: Sine Sole Nequid 
Sum – Bez Slunce nejsem ničím. Snad nejdelší nápis je na slunečních 
hodinách, které byly zhotoveny v r. 1834 na nádvoří zámku ve 
Strakonicích: Hle, zde viz kolik hodin jest. Že my nikdy nelžem, to pravda 
jest. A že my stále jsme, to dobře také víš, a až všechno lidstvo zhyne, 
nás tu ještě zříš. Nás spravuje ten, bez něhož hyne každý květ a až ten 
pomine, nebude už žádný svět.  

Pěkně vyvedené jsou hodiny z roku 2005 na budově Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ve Svitavách s nápisem CARPE DIEM – UŽÍVEJ 
DNE. Navíc rok zhotovení svitavských hodin dokazuje, že sluneční hodiny 
zdaleka nejsou jen archaickou záležitostí či dekorativním prvkem, nýbrž 
především vyjádřením obdivu a úcty člověka k vesmírným zákonitostem.  
Uvádí se, že v České republice je 2 300 druhů různých slunečních hodin. 

    Karel Vavřík (Částečně použity údaje z časopisu Turista – 3/2007.)  

 

Malé zastavení u slunečních hodin                                                               
 

Regionální turistické a informační centrum 
nabízí:  

Film na DVD o Židlochovicích a židlochovickém vinařství Na břehu řeky Svratky – 150 Kč. 
Vydalo Město Židlochovice při příležitosti 50. výročí vstupu vinařské besídky 

 do Českého zahrádkářského svazu a k 770. výročí první písemné zprávy o městě. 

Publikaci Židlochovické vinařství s pojednáním o historii pěstování vína na Moravě, 
historických sklepích, zlatém věku židlochovického vinařství aj. Cena – 100 Kč.  


  
  
 
Všem zájemcům nabízíme vkusné vinné skleničky na stopce ve tvaru tulipánu 

 se zlatým potiskem k uvedeným výročím – cena 50 Kč. 
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Řádková inzerce 
Na tomto místě zdarma uveřejníme tři řádky vaší 

inzerce 
�  �  � 

Koupím rodinný dům v Židlochovicích a okolí.  
� 776 206 702. 

Nabízím k pronájmu  

v domě na náměstí v Židlochovicích 
1. Kancelář v 1. patře, 16 m2 , okno na 

náměstí, v místnosti telefonní zásuvka,  

na chodbě záchod s umyvadlem.  

Cena cca 3 500 Kč/měs. (dohoda) + energie. 

Možnost připojení k internetu, 

 parkování ve dvoře za domem. 

2. Nově postavený (9/07) podkrovní byt 

 3 + kk o velikosti cca 65 m2.. Základní 

vybavení tvoří sociální zařízení (záchod + 

koupelna) a kuchyně. Možnost připojení 

EKONOMICKO  VZDĚLÁVACÍ AGENTURA

 

 
EKONOMICKO VZDĚLÁVACÍ AGENTURA 

Nabízím na základě udělení akreditace MŠMT ČR 
Ekonomické a rekvalifikační kurzy 

1. KURZ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ  
 zahájení Mikulov 17. 10. 2007 v 16.30 hod.  
 zahájení Břeclav 16. 10. 2007 V 16.30 hod. 
sobotní kurz – zahájení 20. 10. v 9 hod. 

2. KURZ DAŇOVÝ SPECIALISTA 
zahájení 15. 10.2007 v 16.30 hod. 

Absolventi po závěrečných zkouškách získají 
osvědčení s celostátní platností. 

KURZY NA POČÍTAČI 
1. Základy práce s PC 
2. MS WORD WORD 

3. MS EXCEL 
4. MS POWER POINT 
5. Práce s internetem  

Podrobnější informace získáte na telefonu 
519 412 813, mobil 608 338 920  

www.kurzy.unas.cz 

Ing. Alena Damborská, 
Pionýrská 15, 

                Hustopeče 

Koupím knihu „Historie židlochovických domů“ od J. Burka. 
� 547 238 390 



 

Vzpomínka na židlochovického kováře                                                               
 

TIP NA VÝLET                                                               
 

Zaznamenali jsme                                                               
 

Snad si ještě pamětníci vzpomenou, že 
vedle domu fotografa pana Menšíka na 
Brněnské ulici byla dlouhá léta v provozu 
kovárna. V ní čile kvetlo kovářské řemeslo pod 
rukama kovářské rodiny Šormů. 

Jeden z nich, pan Antonín Šorm, narozen 
20. října 1907 v Židlochovicích, by se letos 
dožil sta let. Spolu se svým bratrem Josefem 
se u otce vyučil kovářskému řemeslu. Během 

vojenské služby u dragounů v Hodoníně absolvoval podkovářskou školu, 
jejíchž vědomostí spolu se svojí  dovedností  denně  od  roku  1939  v 
židlochovické kovárně využíval. Práce  bylo  hodně.  Jen v  Židlochovicích 

bylo více jak třicet koní a služby dovedného podkováře využívali i majitelé 
koní z okolí. 

Kovárna ukončila svoji činnost v roce 1948. Pan Šorm pak až do 
svých 71 let pracoval v kovárně Státního statku, odkud zajížděl kovat 
koně i na farmu v Šinkvicích. 

 Nejen kovářské řemeslo, ale i hudba vyplňovala od mládí otcovy 
dny. Jeho trubka zněla v kapelách na zábavách i na pohřbech. Nechyběl 
každoročně na Štědrý den při hraní koled v ulicích města i na kostelním 
kůru o půlnoční mši.  

Židlochovický kovář nás opustil před dvaceti lety v nedožitých 
osmdesáti letech. Kdo ještě pamatujete, vzpomeňte. 

Ludmila Kašparová roz.Šormová, dcera  

 

Přírodní park Niva Jihlavy 

V roce 1999 vyhlásil Okresní úřad Brno – venkov na částech 
katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice, Malešovice 
a Odrovice ve smyslu ustanovení odstavce 3 § 12 zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně životního prostředí a krajiny Přírodní park Niva Jihlavy o 
rozloze cca 1, 3 tis. hektarů.  

Pokud se podíváme na mapu, pak silnice II. a III. třídy, které 
uvedenými obcemi procházejí, vymezují hranice přírodního parku. 

Posláním Přírodního parku Niva Jihlavy je ochrana krajinného rázu, 
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti při 
umožnění únosného turistického využití a rekreace. Krajinný ráz má tak 
být chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Pro park Niva Jihlavy je charakteristická údolní niva řeky, která je 
unikátní ukázkou větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. Jde 
o jediné dochované území v okrese Brno-venkov, které si zachovalo 
nížinný tok. Typickým krajinotvorným prvkem jsou zbytky lužního lesa, 
rozsáhlé břehové porosty na neupravovaném toku řeky a dva systémy 
poříčních jezer (starých ramen řeky Jihlavy) s bohatým výskytem vodních 
a mokřadních organismů patří k nejcennějším částem přírodního parku.   

Z přírodního hlediska je území cenné druhově pestrou vegetací 
vázanou na meandrující tok řeky a poříční ramena v záplavovém území 
(olše, jilm, babyka, různé druhy vrb, jasan, topol, dub, lípa a další). 
Z bylinné vegetace se vyskytuje stulík, blatouch, kosatec, orsej, 
dymnivka.  Na území přírodního parku bylo registrováno v hnízdící době 
více než 70 druhů ptáků, z toho 13 druhů je zákonem chráněno. Jsou to 
křepelka, rorýs, ťuhýk, vlaštovka, strakapoud, koroptev, žluva, 
bramboříček, slavík, krutihlav, lejsek, břehule, ledňáček. Vyskytuje se 
také raroh a včelojed. Stará ramena Jihlavy jsou významnými lokalitami 
výskytu chráněných obojživelníků jako kuňky, blatnice, ropuchy, skokana 
a čolka. Z plazů pak dva druhy užovky. Po řece také migruje vydra říční.  

Celé území parku je silně ovlivněno lidskou činností a má charakter 
kulturní krajiny, do které nesporně patří užívání pozemků v souladu 
s příslušnou kulturou jednotlivých parcel. Přesto jde z hlediska zachování 
krajinného rázu o jedinečné zachovalé nivní území bez velkých rušivých 
vlivů. Kulturní a historická hodnota území je charakterizována i 
nemovitými kulturními památkami a existujícími prvky komponované 
krajiny.  

 Zkráceně převzato ze Zpravodaje Dolních Kounic č. 3 z roku 2003 

• Jako velmi šťastný nápad se ukázalo uspořádání akce Dny evropského dědictví, která se konala v neděli 2. září t.r. 80 
posluchačů vyslechlo koncert salonního smyčcového kvarteta v zámku, 350 zájemců zhlédlo interiéry židlochovického 
zámku, 120 návštěvníků, z toho asi 60 dětí, navštívilo výstavu na Strejcově sboru věnovanou 770. rokům od první písemné 
zprávy o městě a podobně byly navštíveny i další židlochovické památky.  Za to vše patří dík Městu Židlochovice, Lesnímu 
závodu Židlochovice a dále všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě i provedení této akci podíleli.  

• Brněnský deník Rovnost přinesl 11. září obsáhlou informaci týkající se obnovení železniční tratě ze Židlochovic do Brna. 
V integrovaném dopravním systému se s vlakovým spojením ze Židlochovic do Brna údajně počítá v roce 2013. 

Jihomoravský kraj s Židlochovicemi počítá jako s jedním z regionálních uzlů v rámci IDS. 
• Už jen do 6. října máte možnost zhlédnout výstavu s názvem Kde oblaka plují... Výstava představuje Jaroslava Foglara – redaktora skautských 

časopisů, autora řady knih a povídek, které se staly klasikou dětské literatury. Výstava se koná v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. O 
dalších expozicích Moravského muzea získáte informace na internetové stránce www.mzm.cz.  

• Navštivte výstavu obrazů osobitého malíře Rudolfa Kremličky (1886–1932). Výstava je instalována v Místodržitelském paláci na Moravském 
náměstí v Brně. Potrvá až do 4. listopadu t. r.  

• V regionálním turistickém informačním centru můžete zdarma obdržet nově vydanou mapu jižní Moravy a Brna se stručnými popisy nejdůležitějších 
památek.  

 
 

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 Bc. 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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