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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  
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1237 – 2007 
770 roků od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

Josef Václav Sládek 
Tichá noc 

  
 Tichá noc se na zem sklání, Duše má se v krásu její 
 zlaté hvězdy v tmavém šatě,  jako norec v moře topí, 
 nikde ani zašeptání,  mživou vlnou jen se chvějí 
 jde tak mlčky, velce, svatě. upomínek zlaté stopy. 
  
 Tichá noci, hvězdoskvoucí, 
 ukolébej duši v snění 
 jak tvá krása nehynoucí, 
 z něhož není probuzení. 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zde 
 

Výběr z usnesení RM 19. října 2007 

RM rozhodla:  
� uzavřít komisionářskou smlouvu na zimní údržbu 

komunikací s firmou Švaříček dle přiloženého 
návrhu 

� zařadit prodloužení kanalizace v  Komenského 
ulici jako další prioritu města v oblasti vodovodů a 
kanalizací; projednat s VAK možnost realizace a 
způsob financování 

RM doporučuje:  
� rozšířit úřední hodiny u agend: podatelna, OP, CD 

na odboru OVS a u dopravně správních agend na 
odboru dopravy, a to v pondělí a ve středu od 7 
do 18 hod. při zachování rovnoměrné pracovní 
doby úřadu ve zkušební lhůtě od 1. 11. do 21. 12. 
2007  

RM schválila:  
� prominutí poplatku firmě Schaffer ze vstupného 

na koncert Michala Pavlíčka a Báry Basikové,     
který se konal v sobotu 20. října t..r. v Masarykově 
kulturním domě 

� financování knihy JUDr. Miloslava Juráka do výše 
25 000  Kč;     z     této    částky    uhradí    dcera  

 

  
 jmenovaného 7 000 Kč 
RM ukládá:  
� přesunutí turistických značek ze sloupu u Espresa 

k autobusovému nádraží 

Výběr z usnesení RM 2. listopadu 2007 

RM ukládá:  
� zorganizovat průzkum, zda jsou obce spokojeny 

s fungováním odboru územního plánování 
� připravit nařízení města pro stanovení rozsahu, 

způsobu a lhůty odstraňování závad ve 
schůdnosti chodníků 

RM doporučuje ZM:   
� vydat Obecně závaznou vyhlášku města 

Židlochovice č. 6/2007 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 

RM rozhodla:  
� povolit Sboru dobrovolných hasičů pořádání 

tradičního vánočního jarmarku a v souvislosti 
s tím uzavření náměstí pro běžný provoz dne  
2007 v době od 8 do 13 hod.  

  
 15. 12. 2007 v době od 8 do 13 hod.  

Výběr z usnesení ZM 7. listopadu 2007 

ZM ruší: 
� část svého rozhodnutí č. 11/10 o pojmenování 

ulice za bankou 
ZM schválilo:  
� změnu části svého rozhodnutí č. 11/10 o 

pojmenování ulice za hřbitovem; nově se tato 
ulice bude jmenovat Meruňková  

ZM rozhodlo: 
� prodat za kupní cenu 1 600 Kč/m2 pozemky p.č. 

648/40, 648/115 a 649/12 v k.ú. Židlochovice o 
celkové výměře 1 129 m2 ; část kupní ceny ve výši 
50 000 Kč bude zaplacena při podpisu kupní 
smlouvy a zbývající část ceny ve výši 1 756 400 
Kč bude zaplacena do 30. 11. 2007 s právem 
odstoupení od smlouvy pro prodávajícího 
v případě, že cena nebude zaplacena 
v dohodnutém termínu a výši; kupní smlouva 
bude za účelem povolení vkladu do katastru 
nemovitostí podána po zaplacení kupní ceny 
v plné výši; rozhodnutí je platné do 15. 12. 2007 
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Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
 
Rozšíření úředních hodin 
Ještě do 20. prosince t. r. je rozšířena pracovní doba agendy řidičských průkazů a evidence motorových vozidel odboru dopravy, 

agenda cestovních dokladů, občanských průkazů a matriky v  úředních dnech, tzn., že v pondělí a ve středu budou uvedené agendy 
otevřeny od 7 do 18 hodin. Souběžně s touto agendou bude také přizpůsobeno otevření podatelny. Rozšířením pracovní doby 
vycházíme vstříc všem občanům, kteří si potřebují vyměnit doklady.  Ostatní pracoviště zůstávají otevřena jako doposud, tj. od 8 do 
17 hodin.                                                                                                                                                                   Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ                                                                                      

Oslavu k 89. výročí trvání republiky  
svolalo zastupitelstvo města na 26. října do židlochovického zámku. Stěžejním bodem programu bylo vyznamenání zasloužilých pracovníků 

města, které uděloval vyznamenaným starosta Ing. Jan Vitula.   
Odměnění se dostalo paní Lidmile Šotnarové, která dlouhá léta pracovala na radnici jako matrikářka. I po odchodu do důchodu se věnovala 

činnosti ve Sboru pro občanské záležitosti, pracovala v divadelním kroužku, organizovala výstavy, besedy a kulturní akce pro všechny, kterým chtěla 
udělat radost. Stále vede městskou kroniku a je spoluautorkou krásně vypravené instruktážní knihy Jak vést městskou kroniku. 

Dalším vyznamenaným byl pan Milan Lvovský. Zastupitelstvo města, stejně jako široká veřejnost, oceňuje jeho divadelní zanícenost, se kterou 
sehrál desítky divadelních her různých žánrů, zrežíroval snad stovku ochotnických představení a sám také některé napsal. Jeho výtvarné nadání ho 
přivedlo nejen k malování obrázků, kterými vyzdobil titulní stránky městské kroniky, ale také k tvorbě loutek. Je autorem publikace Pošťák Lojza 
vzpomíná.  

Zastupitelstvo města dále rozhodlo udělit vyznamenání za zásluhy o rozvoj města JUDr. Miloslavu Jurákovi. Nevšední hluboké znalosti ho 
přivedly k sepsání rozsáhlé knihy Devatero vyprávění o lidech ze slunečného města. Napsal také vzpomínky TGM v Židlochovicích. Svoje profesní 
právnické zaměření umně spojil do vyprávění v knize Můj táta rybářem byl. V brožuře Sto let židlochovického jeviště vyznal svoji lásku k amatérskému 
divadlu – sám je autorem tří divadelních her vážících se tematicky k jižní Moravě. Při příležitosti tohoto slavnostního zasedání byla vydána a pokřtěna 
nová kniha dr. Juráka Vyňato ze zápisníku. Jedná se o soubor statí a článků, které byly uveřejňovány v Židlochovickém zpravodaji v letech 1978 až 
2007. Všem vyznamenaným blahopřejeme! Věříme, že i nadále budou mít hodně tvůrčí invence pro blaho našeho města.                                          -rt-   

Městský úřad Židlochovice upozorňuje občany, že pro vymáhání pohledávek využívá služeb soudního exekutora. Ten je oprávněn po 
dlužníkovi požadovat mimo úhrady dlužné částky i úhradu svých nákladů spojených s výkonem rozhodnutí. Přesná výše nákladů soudního exekutora 
se odvíjí od výše dlužné částky, nejméně však činí 9.000 Kč.            Ivana Giňová, odbor vnitřní správy 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen ve 2. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se 
uskutečnilo v úterý 2. října ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje v Brně. Zvláštní cenu za pozitivní komplexní přístup k ekologicky 
příznivému provozu úřadu získal MěÚ Židlochovice.                                                                                                                                                         -rt- 

Nebývalým stavebním ruchem 
se vyznačoval letošní podzim. V ulici za bankou probíhá stavba chybějící větve kanalizace, která se v těchto dnech dokončuje. V Husově ulici 

probíhá stavba nového vodovodu. Díky schůzce s občany této ulice se kamerovými zkouškami zjistilo, že je také v havarijním stavu kanalizace. Město 
požádá svazek VAK, aby zařadila opravu kanalizace v této ulici do svých priorit. V důsledku to znamená odložení konečné úpravy povrchu vozovky.  

Zásadní změnu prodělává celý prostor sídliště. Většina panelových domů dostává tepelně izolační fasády. Oprýskaná omítka je tak nahrazována 
příjemnými barevnými nátěry. Chodníky, zeleň a prostory hřiště s prolézačkami pro děti jsou obnovovány nákladem 4,8 milionů Kč, z čehož dotace 
pokrývají částku 3,2 mil. Kč. 

Problémový pozemek kalových jam bývalého cukrovaru s pozdější skládkou se nyní mění v rozsáhlé staveniště s příjezdovou komunikací a 
dalšími inženýrskými sítěmi. V sousedství čistírny odpadních vod se budují mokřadní jezírka a po terénních úpravách bude provedena výsadba 
zeleně.  Na zbytku rozsáhlého prostoru postupně vyroste průmyslová zástavba. Je také připravována výstavba kanalizace v ulici Nad Farou. Obtížná 
terénní situace si patrně vyžádá také neobvyklé řešení, jehož projekt se nyní připravuje.                                                                                    -ph- + -kv- 

Vedení městského archivu 
děkuje paní Věře Derfiňákové z Hrušovan za obohacení archivních sbírek o materiály dokumentující výstavu o básníku Petru Bezručovi, která se 

konala v našem městě před čtyřiceti lety. Jsme rádi, že před časem uveřejněné oznámení našlo příznivé pochopení. Zároveň také vyjadřujeme 
poděkování za materiály, které nám poskytl p. Pavel Bravenec.                                                                                                                      Eduard Vyhlídal 

Dlouho připravované setkání Jednoty důchodců Gbely  
se židlochovickými seniory se uskutečnilo v sobotu 17. listopadu. Dlouho chystané proto, že bylo oplátkou za naši květnovou návštěvu ve Gbelích. 

Jejich vřelé a srdečné přivítání šlo jen obtížně něčím překonat. To však nebylo účelem našeho židlochovického setkání. Provedli jsme Gbelany 
městem – začali jsme prohlídkou farního kostela, přes náměstí jsme došli k zámeckému parku k památníku Tomáše Garrigua Masaryka. Jak také 
jinak, vždyť byl 17. listopad – Den boje za demokracii a svobodu. Gbelané byli mile překvapeni množstvím historických domů ve městě. Škoda, že byla 
značná zima. A tak větší část zimního odpoledne jsme poseděli v Masarykově kulturním domě při občerstvení a muzice. Měli jsme si co vyprávět. 

Smlouva o spolupráci mezi oběma městy přispěla k tomu, že i senioři se mohou účastnit společenského života.       Karin Rejžková, předsedkyně SPOZ 
 

 
 
 
 
 

 

 

Moudrá slova připravila Lidmila Šotnarová 

Nezáleží na velkých věcech, které člověk dělá, ale na malých věcech, které dělá s velkým srdcem. 
Matka Tereza 

Trocha dobroty člověka k člověku je víc než velká láska k lidstvu. 
Richard Dehmel 

Je dobré mít na paměti, že nejsme bezmocní. Vždycky se najde něco, co můžeme udělat. 
Carla Gonellová 
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Na začátku byla pečlivá příprava, na konci úspěšný zájezd 

V sobotu 10. listopadu 2007 vyjeli zahrádkáři ze Židlochovic do rakouské vinařské oblasti Weinviertel (centrem této velmi rozsáhlé oblasti je město 
Poysdorf). Zájezd, jehož hlavním cílem byla ochutnávka vína a prohlídka vinných sklepů, odborně připravil prof. MUDr. P. Wendsche a 
průvodcovskými informacemi doplňoval Mgr. Karel Vavřík. Při letmém pohledu na informační programový leták zájezdu by se mohlo nezasvěcenému 
účastníkovi zdát, že je program tzv. nabitý – tedy, že by to mohla být pěkná turistická honička. To bylo ale jen opravdu zdání. Vše, co bylo v programu 
napsáno, bylo do puntíku také splněno. Návštěva u dvou vinařů byla příjemná, prohlídka podzemních chodeb a úkrytů pod tajemným vrchem 
Kapellenberg s kaplí sv. Georga v Althöfleinu byla určitě zajímavá a pro účastníky zájezdu poučná. Den, kterému také počasí – v rámci listopadových 
možností – přálo, vyvrcholil přijetím na radnici v Grosskrutu, kterého se také zúčastnili zástupci Židlochovic. Oba starostové si vyměnili drobné dárky 
s přáním, aby toto setkání bylo startem do další spolupráce mezi oběma městy. Také předseda zahrádkářů Jan Šotnar předal našim hostitelům 
upomínkové dárky. Program zájezdu byl ukončen v místním kostele sv. Štěpána. V předvečer svátku sv. Martina bylo při mši svaté požehnáno 
mladému vínu a poděkováno za letošní bohatou úrodu. Mši sloužili společně duchovní z obou měst. V autobuse se s námi velmi mile rozloučil starosta 
Grosskrutu pan Franz Schweng. Hezky česky řekl: „Přeji Vám dobrou noc, aby Vás blešky štípaly celou noc“. 

                                                                                                                                                Petr Žižka 

Program sportovních a kulturních akcí v prosinci   

10.- 13. prosince – vestibul sokolovny  8-15 hod. – Předvánoční výstava studentů gymnázia 
� � �  

15. - 22. prosince – MKK – Výstava fotografií Skřivánci napříč Kalifornií 
Vernisáž výstavy spojená s besedou se koná v sobotu 15. prosince v 17.30 hod. 

� � � 
Sobota 1. prosince – 19 hod. – Agathy Christie: Past na myši 

Pořádá TJ Sokol v Masarykově kulturním domě. Hraje Boleradické ochotnické divadlo    
� � �  

Středa 5. prosince – 17 hod. – MKK – Mikulášská nadílka 
� � �  

Sobota 8. prosince – 9 – 14 hod. – Mikulášský turnaj žáků v malé kopané 
 v Masarykově kulturním domě. Pořádá Komise sportu a TJ Sokol  

� � � 
Sobota 8. prosince –  MKK – Mikulášské dopoledne. Pořádá Sdružení rodičů ZŠ 

� � � 
Neděle 9. prosince – 15 – 19 hod. – Kavárnička o třetí – taneční odpoledne s kavárnou 

ve vestibulu Masarykova kulturního domu. Pořádá TJ Sokol Židlochovice 
� � �  

Úterý 11. prosince – 16 hod. – Den otevřených dveří v keramické dílně 
na Coufalíkově náměstí spojený s prodejem keramiky   

� � � 
Středa 12. prosince –  od 13 do 17 hod. – Den otevřených dveří 

Na vaši návštěvu se těší Gymnázium Židlochovice 
� � � 

Středa 12. prosince – 15 hod. – MKK – Vánoční beseda pro důchodce 
 Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Hraje oblíbený pan František Pazdera 

� � � 
Pátek 14. prosince – 18 hod. – MKK – Vánoční koledy 

Vystoupí žáci ZUŠ pod vedením pí učitelky Tesařové, uvádí Frant. Pacas 
� � � 

Sobota 15. prosince – 16 hod. – S koničkem přes hory a doly – hra pro děti 
Masarykův kulturní dům – pořádá TJ Sokol. Brněnské divadlo Polárka uvádí hru Evy Tálské  

� � � 
Sobota 15. prosince  8 – 13 hod. – Vánoční jarmark na náměstí Míru 

� � �  
Čtvrtek 20. prosince – 17 hod. – MKK – Vánoční koncert ZUŠ 

� � �  
Sobota 22.. prosince 17 hod. – Adventní koncert ŽDS Skřivánek  ve farním kostele 

� � �  
Pondělí  31. prosince –  od 20 hod. – Masarykův kulturní dům – Sokolský Silvestr  

  Přijďte se rozloučit se starým rokem. Pořádá TJ Sokol a divadelníci 
� � � 

Čtvrtek 27. prosince 13 – 17 hod. – Tradiční prohlídka zámku 
s laskavým svolením ředitele Lesního závodu  

 � � � 
Pátek 28. prosince – 13 hod. – sraz u radnice – Tradiční výšlap Klubu turistů na Výhon 

Po výšlapu posezení a beseda s promítáním fotografií  
 a seznámení s činnosti na další kalendářní rok.  

� � � 
PŘIPRAVUJEME 

10. ledna 2008 v 19.30 hodin zájezd do Městského divadla v Brně na hru 
C. Goldoniho "Sluha dvou pánů" 

Rezervace vstupenek na RTIC do 14.12.2007. 

Zahrada v prosinci 
Pokud nemrzne, můžeme ještě dokončit 

některé práce z předchozího měsíce (výsadbu, 
přihnojování). Nestihneme-li pro zamrzlou půdu 
vysadit stromky, založíme je do jara. 

Veškeré chemické přípravky na ochranu 
rostlin, používané během vegetace, uložíme 
v chladné, ale bezmrazé temnější místnosti, aby 
se nesnižovala účinnost těchto pesticidů. 

Důkladně očistíme a nakonzervujeme všechno 
nářadí. Zajistíme si potřebná hnojiva, pesticidy a 
pomocný materiál pro další ovocnářskou sezonu. 

Ze sadu či zahrady odstraníme všechny suché 
a nemocné stromy. Hubíme hraboše a myši 
v sadech i ve skládkách ovoce. 

Pokud jsme uložili rouby v zemi na severní 
straně budovy, přihrnujeme je podle dostupnosti 
silnou vrstvou sněhu, který zmírňuje teplotní 
výkyvy v zakládce i během dalšího období, než 
můžeme rouby použít k přeštěpování. 

Kontrolujeme uskladněné ovoce, vybíráme 
nahnilé plody. Dbáme, aby bylo ve skladovacích 
prostorách dostatečné vlhko. 

Zahrada má období zaslouženého odpočinku. 
Kontrolujeme přikrývky rostlin, zástěny proti větru 
a úvazky. Sklepáváme sníh z dřevin, aby se 
nerozlomily. Podle potřeby doplníme fixační 
stažení větví. 

Za bezmrazých dnů podle potřeby a vývoje 
srážek doplňujeme vláhu jehličnanům, 
stálezeleným dřevinám a novým výsadbám. 

Kontrolujeme uložené hlízy a cibule. Kusy 
rychle sesychající a napadené ihned odstraníme.  

Velmi mírně zaléváme uskladněné balkónové 
rostliny, které prožívají období zimního klidu. 
Mladé řízky balkónových rostlin pravidelně 
zaléváme, podle potřeby rozsazujeme do větších 
nádob. Kontrolujeme zdravotní stav rostlin i řízků 
a při napadení ihned zasáhneme. 

Nádrže s rybami nesmí zcela zamrznout. 
Mělké nádrže, ve kterých zůstaly rostliny, ještě 
izolujeme nahrnutím listí, balíkem slámy, senem či 
dřevěnými deskami. Dlouhotrvající promrznutí až 
ke dnu může rostliny zničit. Kontrolujeme 
uskladněné choulostivé vodní rostliny 
v bezmrazých prostorách, zda zůstávají vlhké. 

Rozvěsíme krmítka pro ptáky a doplňujeme 
jim potravu. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
�  �  � 

Čtvrtek 6. prosince – 17 hod. – Ochutnávka 
mladých vín  ve vinotéce pod radnicí. 

 Pořádá ZO ČZS společně s RTIC. Současně 
 se představí firma Vinařství Flajšinger.  
Přijďte se pochlubit také svým vínem!  

� � � 
Středa 26. prosince – 10 hod. –  

Štěpánská výstava místních vinařů  
ve spolkové budově na Palackého ulici 
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�    �    �         Z našich škol         �    �    � 
 

Rekonstrukce školní zahrady v mateřské škole  
Mateřská škola je účelová budova z roku 1976. Od 

této doby sloužila zahrada školy beze změny mnoha 
generacím dětí. Protože klademe velký důraz na rozvoj 
pohybových schopností a bezpečnost našich dětí, 
rozhodli jsme se přistoupit ke komplexní rekonstrukci 
prostoru zahrady.  

Projekt zahrady vypracoval Ing. Martin Dratva z MěÚ 
Židlochovice. V těsné součinnosti s předsedkyní výboru 
Sdružení rodičů při MŠ Ing. Bárou Jakubcovou a členy 
výboru Martinem Janíčkem, Lenkou Nentvichovou, Zuzanou Veselou, Ing. 
Gábinou Královou a dalšími, jsme se podíleli na přípravách rekonstrukce, 
výběru herních prvků a jejich dodavatele.  

Finanční náročnost této rekonstrukce si vyžádala rozdělení do dvou 
etap. Sdružení rodičů věnovalo částku 80 000 Kč na 1. etapu – terénní 
úpravy zahrady. Tyto úpravy provedla firma HORTIS Ing. Petra 
Chocholáče. Ing. Petru Chocholáčovi patří srdečné poděkování za osobní  

angažovanost a za sponzorské provedení výsadby 
nových keřů a trávníku v hodnotě 64 700 Kč. Ve druhé 
etapě budou využity peníze města Židlochovice ve výši 
140 000 Kč a dále našich sponzorů, např. Papírny Moudrý 
darovaly 25 000 Kč, Ing. Zbyněk Jakubec poskytl částku 
15 000 Kč a mnoho rodičů dětí, kteří přispěli svými dary 
v celkové výši 41 000 Kč. Tyto prostředky poslouží 
k pořízení nových herních sestav z akátového dřeva, 
dodaných firmou Direct Media s.r.o. Brno. 

Velmi si vážím i pomoci žáků základní a speciální školy 
v Židlochovicích, kteří nám pomohli s provedením nátěrů dřevěných 
domků v zahradě a části oplocení zahrady. Děkuji všem, kteří nám 
jakýmkoli způsobem pomohli, nebo se k tomu chystají. 
      Věřím, že nová úprava školní zahrady se bude líbit nejen našim 
nejmenším, ale stane se nedílnou součástí celkové revitalizace sídliště i 
celého města.                                             Dagmar Krkavcová, ředitelka MŠ                                                                                    

 
Co je nového v základní škole ve školním roce 2007 – 2008  

I v době, kdy byly letní prázdniny v plném proudu, se ve škole 
nezahálelo. Tělocvična v budově na Tyršově ulici dostala po několika 
desetiletích „nový kabát“. Brousila se a lakovala podlaha, stěny do výšky 
dvou metrů byly obloženy zátěžovým kobercem proti otěru a bylo po 
dlouhé době nově vymalováno. Přesto, že firma měla problémy 
s dodržením lhůt a některé detaily prováděných prací neodpovídaly našim 
představám, tělocvična jako celek vypadá opravdu velmi dobře. 

V srpnu a září probíhaly práce na úpravě dvorku za budovou školy na 
Coufalíkově náměstí. Pracovníci čety města, podle projektu, který 
zpracoval Ing. Martin Dratva, provedli zemní úpravy, položili dlažbu, vyseli 
trávník a dokončené sadové úpravy podtrhly výsledek celého díla. Vznikl 
tak pěkný koutek pro relaxaci dětí o přestávkách a své uplatnění jistě 
najde i při zpestření výuky některých předmětů.  

Od 1. září se začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu, který si na základě Rámcového vzdělávacího 
programu zpracovává každá škola samostatně. Již název našeho ŠVP 
„Škola pro všechny“ vyjadřuje jeho základní myšlenku – otevřenost školy 
všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělávání, 
demokratickými  principy,   respektováním  žáka  jako  osobnosti,  širokou  

 
 Gymnázium vydalo ročenku 2006 / 2007 

nabídkou, diferencovaným přístupem, společnými prožitky učitelů, rodičů 
a žáků, tak i zapojením školy a jejích absolventů do veřejného života, 
jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, 
samostatného myšlení a odpovědného rozhodování v souladu s obecně 
uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými 
občanskými postoji. 

V rámci projektu „Škola pro všechny“ organizujeme od letošního roku 
kurzy němčiny a angličtiny pro dospělé, které probíhají v budově ZŠ na 
Coufalíkově náměstí. Lektorkou kurzu němčiny je paní Eva Čapková, 
která si vede již několik let zavedené skupiny. Angličtinu vyučuje Mgr. 
Alena Rubášová. Příjemně nás překvapilo, jaký je o oba kurzy, zvláště o 
angličtinu, zájem. Od listopadu běží i tříměsíční kurz Práce na počítači 
pro začátečníky pod vedením Ing. Zdeňka Šišky. 

I v letošním školním roce jsme navázali na dřívější úspěšnou 
spolupráci s ostatními školami a organizacemi ve městě. Velmi živý 
kontakt udržujeme s Mateřskou školou Židlochovice, kterou naši žáci 
spolu s paní učitelkou Ing. Milenou Rotterovou pravidelně navštěvují. 
Společná činnost dětí takto rozdílných věkových skupin je pro obě strany 
velmi prospěšná.                               Ing. Jana Králová, zástupkyně ředitelky 

 

 která vychází již po deváté. V minulosti byly vydávány ročenky vždy za kalendářní rok, tentokrát poprvé jsou podrobné statistické údaje o dění ve 
škole zpracovány za uplynulý školní rok. Více jak čtyřiceti stránková publikace obsahuje zajímavé kapitoly, které neobyčejně vyčerpávajícím způsobem 
ilustrují příkladnou práci učitelského sboru při výuce studentů a reflektují také jejich nejrůznější školní i mimoškolní aktivity. Pozornému čtenáři jistě 
neujdou výsledky mezinárodního průzkumu srovnávající znalosti žáků v oblasti matematické, přírodní a čtenářské gramotnosti, v nichž škola dosahuje 
v rámci České republiky velmi pěkných výsledků.   

Velmi zajímavé je také hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a kvart gymnázia, kdy židlochovičtí studenti měli lepší úspěšnost, než 
vykazoval celostátní průměr. Někteří ze studentů se dokonce umístili na prvním místě v České republice, když testy řešili bez chyby.  

Závěr ročenky je věnován výběru vtipných a nápaditých článků ze studentského časopisu inTELEkt, který píší a vydávají studenti gymnázia již 
třetím rokem.                                                                                                                                                                                                                     -rt- 

Jakým bych chtěl být učitelem 

Chtěl bych být, asi jako každý, dobrým učitelem. Naučit žáky hodně věcí, dávat jim dobré známky, ale zároveň udržovat 
kázeň by bylo mým cílem. Kdybych byl učitelem, chtěl bych žáky učit v předmětu „Počítače“. Naučil bych je co nejvíce věcí 
s různými programy – např. v tabulkovém kalkulátoru EXCEL, ve Wordu, ale také ve Photoshopu upravovat fotografie a 
v Pinnade studiu stříhat videa, vypalovat disky CD a DVD, protože všechny tyto věci by se mohly žákům v budoucnu hodit. 
Dokonce jsem přesvědčen, že je určitě využijí. A to jak v zaměstnání, tak doma ve volném čase. 

Určitě bych chtěl být oblíbeným učitelem. Občas bych žákům dovolil hrát po síti nějaké hry, ale nekázeň bych ihned trestal 
poznámkami. Ale myslím si, že by to ani nebylo nutné, protože žáci by si v mých hodinách užili spoustu zábavy a určitě by je 

práce na počítačích bavila. A v dnešním světě je důležité umět pracovat s počítačem. Např. účetní už se dnes bez tabulkového kalkulátoru EXCEL a 
textového editoru Word prostě neobejdou. 

Takže kdybych byl učitelem, tak jedině práce na počítači. Dnešní svět si nedokážeme bez počítačů představit. A tak věřím, že bych žákům předal 
důležité informace.                                                                                                            

 Jan Čupa, žák 9.D  Převzato ze Zpravodaje ZŠ čís. 1 - 2007/08.  
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Nosislavští evangelíci a toleranční patent 
 

Už jsou zase tady! 
 

 
                                                                                                                 

Sedmička v dějinách Židlochovic – 9. část 
1647 
Po smrti majitele židlochovského panství Adama z Valdštejna byla dne 11. 
prosince 1647 uzavřena smlouva mezi jeho příbuznými, kterou se 
židlochovské panství, zahrnující kromě městečka Židlochovice ještě 
Vojkovice, Blučinu, Měnín, Nikolčice, Křepice, Nosislav, Přísnotice, Žabčice, 
Unkovice, Pohořelice, Přibice, Ivaň, Smolín, Medlov a Ledce, dělí na čtyři díly 
a Židlochovice dostává Zdislava Vallenstejnová; do jejího poručenství spadají 
poslední roky zhoubné třicetileté války, při které byla polovina města 
vypálena, a na celém panství jen v r. 1645 zemřelo přes 58% všech 
poddaných.  
1927 
O rozšiřování motorismu v Židlochovicích i okolí v těchto letech svědčí 
skutečnost, že již 11. prosince 1927 postavila firma Naftaspol před Národním 
domem na náměstí pouliční benzinovou stanici – čerpadlo.  
1937 
18. prosince 1937 oznámil Klub českých turistů v Brně, že vybuduje 
turistickou cestu s názvem Masarykova cesta. Začátek této cesty byl u místní  

 
železniční stanice, odtud cesta vedla na starý hřbitov se zvonicí, podél farské 
zdi do Farské ulice a vzhůru k vodojemu, dále k trianglu na nejvyšším 
židlochovském bodě – kopci Výhonu a dále pak až do Klobouk, Čejkovic a 
přes Čejč a Mutěnice do Hodonína.   
1947 
O tom, jaké bylo v tomto roce počasí, hovoří těchto několik údajů: průměrná 
teplota v celém roce byla 8,65°C. Průměr vodních srážek činil 491,5 mm, 
vodní stav ve Svratce průměrně 81 cm, při čemž nejvyšší byl 510 cm a 
nejnižší jen 32 cm.  
1957 
Židlochovice a jejich okolí v minulosti se jmenuje studie od Karla Mornsteina, 
krajského archivního referenta ve výslužbě, která začala vycházet v prosinci 
1956 v okresních novinách Rozvoj Židlochovicka. Do konce roku 1957 vyšlo 
ještě 22 pokračování a studie byla ukončena ve dvojčísle 52/53. 

Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

 

 Panování Josefa II. je obecně vnímáno jako období vrcholícího 
osvícenství v habsburské monarchii, které se navenek projevilo čilou reformní 
činností. České dějepisectví v minulých desetiletích často vidělo v této době 
„odrazový můstek“ pro následující období českého národního obrození. 
V návaznosti se pak v tehdejším lidovém prostředí hledaly „zdravé“ kořeny a 
základy budoucího českého národa.  

Dobová situace byla ovšem složitější a tehdejší společnost, lépe řečeno 
tehdejší lidové prostředí žilo svým životem a vyznávalo své vlastní hodnoty. 
V souvislosti s vládou Josefa II. vzrušily tehdejší společnost především 
náboženské reformy, hlavně toleranční patent vydaný v roce 1781. 

Vydání tolerančního patentu předcházela řada zamítnutých žádostí 
evangelíků (nikoliv luteránů, jak se tehdy tomuto pojmu rozumělo, ale 
protestantů hlásících se k odkazu české reformace). Poslední z nich, tzv. 
žádost nosislavská, byla podána v květnu 1781 z panství Židlochovice.  
Následující žádost z panství Kunštát, tzv. olešnická, podaná v září 1781, už 
zamítnuta nebyla.  

Po vyhlášení tolerančního patentu byl jeho text oznámen právě jen 
dvěma posledně uvedeným signatářům jako odpověď na jejich žádosti. 
Kromě těchto výjimek nelze doložit jediný správní celek, kde by k veřejnému 
vyhlášení  došlo  z iniciativy úřadů  dříve, než  tam  zpráva  dorazila  z  vlastní  

iniciativy evangelíků. Ti pak žádali proklamaci tolerančního patentu, kterou již 
nebylo možno odepřít. 

Toleranční patent tedy nebyl vyhlášen obvyklou instanční cestou – 
z gubernií došel pouze do krajů a zcela mimořádně až k dominiím. 
Obyvatelstvu měl být nižšími zeměpanskými a vrchnostenskými úřady 
zatajen. Tam, kde lidé neměli šanci získat zprávu od souvěrců v jediném 
„roce milosti“ 1782, bylo po 1. lednu 1783 již pozdě. Přihlašování bylo 
zastaveno a evangelíci, kteří se o tolerančním patentu nedozvěděli včas, měli 
prostě smůlu.  

Nelze opomenout další nesnáz. I ti evangelíci, kteří měli možnost se včas 
o tolerančním patentu dozvědět, se směli přihlásit pouze k jedné z oficiálně 
tolerovaných církví – luterské či reformované (helvetské). Jejich skutečný 
záměr byl však zcela jiný. Zvláštním vývojem tak došlo k umělému rozdělení 
původně jednotného společenství do dvou trpěných církví.  

Jako první byla 9. listopadu 1781 podána dvorské kanceláři ve Vídni 
žádost „nekatolíků“ z Nosislavi, Olešnice, Prosetína, Dalečína a Klobouk o 
povolení zbudování modlitebny a povolání reformovaného pastora.    

                                                                                         Anna Svobodová                                                                                     
Čerpáno z recenze knihy Zdeňka Nešpora Víra bez církve?  

 S podtitulem Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. 

 

Možná to není až tak velkým překvapením, 
že jsou havrani tady. Mnohým se dokonce může 
zdát, že to, co se každým rokem v tomto ročním 
období odehrává v okolí Židlochovic i ve městě 
samém, je zcela samozřejmé. Desetitisíce 
havranů s příměsí kavek táhnou vždy k večeru 
krajinou, slétají se z velkého prostoru a usedají 

na vysoké stromy i na pole v okolí města. Při tom se tvoří stále větší skupiny, 
dokud se nespojí v jedno mohutné a hřmotné hejno působící impozantně při 
usedání na vysoké stromy v zámeckém parku a na topoly v blízkosti Svratky i 
fotbalového hřiště. Někdy se toto hejno či jeho část usídlí na poli. Téměř za 
tmy, jako na povel, v jediné chvíli, se toto mohutné černé těleso zvedne, zazní 
jeho typický havraní chorál a přemístí se celkem tiše do nedalekých porostů 
Knížecího lesa k nočnímu odpočinku. 

V letošním roce, stejně jako v letech předchozích, se objevila první menší 
průzkumná hejna havranů přibližně ve stejné době – okolo dvanáctého října. 
Černí poslové zimy mají za sebou dlouhou cestu ze svých hnízdišť v Polsku a 
v Rusku, kde vyvedli svoje mladé a sotva vyspělé je vzali s sebou na první 
zimní stěhování za lepší obživou do teplejších krajin. U nás už zůstávají,  

 

nelétají dál, nic lepšího nehledají. Jejich každoroční opakované zimní návraty 
mají svoje zákonitosti pro nás těžko pochopitelné.  

K havranímu životu u nás – kavky jsou naše rodačky a k havranům se 
v zimě jen přidávají. Představte si desetitisíce ptáků jednotlivě i skupinovitě 
rozptýlených na obrovském území hledajících potravu. V zimě jsou odkázáni 
většinou na ozimy, zbytky okopanin, navštěvují hnojiště a odpadové haldy. 
To, co najdou, většinou není kvalitní potravou, spíše naopak. Tím více 
musíme obdivovat jejich vitalitu udržovanou pouze skromným jídelníčkem, 
který jim musí stačit k přežití týdnů a měsíců zimního období. 

Škodlivost a užitečnost havranů je v přírodě považována za vyrovnanou. 
Havrani jsou výbornými letci, možno říci až akrobaty. Při večerním 
shromažďování přilétají v různých výškách. Někteří tak vysoko, až je na 
obloze sotva postřehneme – jsou to pouhé tečky. Ty se pojednou začnou 
zvětšovat až do zřetelné siluety ptáka padajícího střemhlav dolů jako dravec 
útočící na kořist. Zarazí prudce až na úrovni vysokých stromů, na něž usedají. 
Kdo byl svědkem těchto střemhlavých letů a slyšel hlasité šustění jejich letek 
(křídel) jenž je provází, či viděl jejich akrobatické kousky, tak prožil velkolepé 
přírodní divadlo. Vstup je volný, havrani nám rádi něco předvedou. Možná i 
z vděčnosti za to málo, co jim v zimě u nás poskytujeme.                              

  Augustin Vlašic 

                                                                                                    �    �   �                                                                                            
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• Klub maminek Budulínek informuje všechny maminky, které nechtějí s dětmi jen sedět doma, že se shází každé pondělí od 10 do 
11.30 hod. v Městském kulturním klubu. V době od 10 do 10.45 h. nachází stále větší oblibu tvořivá dílnička pro nejmenší, kde si děti 
zkouší pod odborným vedením svoje dovednosti. Ve čtvrtek od 8.45 do 9.45 h. probíhá cvičení rodičů s dětmi ve věku 1,5 – 4 roky. 
Připravujeme Mikulášskou besídku, jejíž termín bude upřesněn. Upozorňujeme dále na kurzy hudební školy Yamaha ve kterých je 
přirozenou cestou rozvíjen vztah k hudbě a cit pro rytmus. Podrobnější informace: Stanislava Gergelová � 602 712 277, Lenka 
Betášová � 604 418 856. 

• Na bývalých kalových polích v části mezi ČOV, cyklostezkou a vznikající průmyslovou zónou byly zahájeny krajinné úpravy, které 
povedou k vytvoření mokřadní plochy o velikosti cca 1 ha a založení porostů dřevin a lučních trávníků. V současnosti jsou 

dokončeny hrubé zemní práce – byl vyhlouben prostor pro mokřad, vytěžená ornice byla použita na rekultivaci okolních ploch. Do půlky listopadu bude 
provedena výsadba stromů a keřů v okolí mokřadu.                                                                                                                                                             -md- 

• Období od loňského září do letošního srpna bylo na jižní Moravě nejteplejšími po sobě jdoucími dvanácti měsíci za posledních sto let. Zjistili to pracovníci 
Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.  

• První sněhové vločky nastupující zimy napadly v dopoledních hodinách 6. listopadu. Ihned však tály a odpoledne už sníh zcela zmizel. Ojediněle se 
sněhový poprašek udržel v kopcích. Větší sněhová nadílka pak přišla v nedělních ranních hodinách na sv. Martina 11. listopadu.  

• „Národní dům v rukou cizinců. Katastrofa! Kulturní památku využili příslušníci jiných národů jiných mravů. Patrně jim nedochází, že nevědomky ničí českou 
architekturu.“ Tak zněl titulek k fotografii židlochovického Národního domu, která byla uveřejněna v Brněnském deníku Rovnost 3. listopadu t.r. Pod 
fotografií autora Jiřího Smutného byl vysvětlující text: „V roce 1912 vybudovali čeští hasiči v Židlochovicích Národní dům jako centrum českého 
společenského života. Před patnácti lety objekt místní radnice prodala. Dnes ho vlastní ing. Vu Van Tuan a objekt slouží mimo jiné jako herna a prodejna 
asijských bot a oděvů. Zatímco hasiči dům opatřili nápisem Hasičstvo župy židlochovické českému lidu a znakem hasičů, dnes jsou zde Club 999, sázková 
kancelář, herna El Rancho, American roulette a Sport bar.“  Lze přidat ještě další informaci: Národní dům je evidován v seznamu nemovitých památek jižní 
Moravy pod číslem 8109. Seznam židlochovických nemovitých kulturních památek jsme uvedli v čísle 2 v roce 2004.  K nemovitým kulturním památkám 
patří také mj. podzemní krypta ve Strejcově sboru zapsaná pod číslem 1132 a ve stejné ulici dům č.p. 32 s evidenčním číslem 1134.   

• Kulturní a inzertní měsíčník Břeclavský program přináší občas i kulturní akce pořádané v Židlochovicích. Tak např. v listopadovém čísle byly zveřejněny 
výlet Klubu židlochovických turistů do Buchlovských kopců, divadelní představení Honza a Jasněnka ap. Snad by stálo za úvahu uveřejňování i dalších 
akcí.  

• Pokud je příznivé počasí a jste na procházce někde na svazích Výhonu, můžete zejména na podzim a v zimě slyšet v 11 hodin z brněnského Petrova 
vyzvánět poledne.                                                                                                                                                          

 
                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Radostné a klidné Vánoce všem čtenářům přeje zastupitelstvo 
města, Městský úřad i redakce Židlochovického zpravodaje. 

 
 
 

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

Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, elektronická adresa: 
martina.krizova@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 

  Zaznamenali jsme 
 

Nábytek Mikulík VranoviceNábytek Mikulík VranoviceNábytek Mikulík VranoviceNábytek Mikulík Vranovice    

    přijme truhláře, přijme truhláře, přijme truhláře, přijme truhláře, operátoryoperátoryoperátoryoperátory    NC a CNC NC a CNC NC a CNC NC a CNC 
dřevoobráběcího centra, dělníky do dřevoobráběcího centra, dělníky do dřevoobráběcího centra, dělníky do dřevoobráběcího centra, dělníky do výroby výroby výroby výroby ––––    

možnémožnémožnémožné    zaučení, operátor skladu zaučení, operátor skladu zaučení, operátor skladu zaučení, operátor skladu 
nábytkových nábytkových nábytkových nábytkových dílců dílců dílců dílců ––––    vhodnévhodnévhodnévhodné    pro ženy.pro ženy.pro ženy.pro ženy.    

    Informace Informace Informace Informace     ����    608608608608    815815815815    550, 608550, 608550, 608550, 608    457457457457    686 686 686 686     
pro dohodnutí termínupro dohodnutí termínupro dohodnutí termínupro dohodnutí termínu    pohovoru.pohovoru.pohovoru.pohovoru.    

Řádková inzerce 
Na tomto místě zdarma uveřejníme tři řádky vaší inzerce 

�  �  � 
Pronajmu garáž 18 m2  v řadovce garáží na Palackého ulici. 

Elektřina se bude připojovat. Nájemné dohodou.  
� 723 108 633 – volejte po 17 hodině.  

�  �  � 
Pěstitelská pálenice u Pavlíka v Blučině vypálí  

váš ovocný kvas. ���� 607 542 253 
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