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

 

Pozvánka na obnovení Masarykovy pamětní desky. 
Projev na této vzpomínkové akci 14. září 1947 měl řídící učitel Čeněk Krejčí. 

15. března 1948 na zákrok Akčního výboru KSČ v Židlochovicích byl za tento projev dán na zdravotní dovolenou 
a do školní služby už se nesměl vrátit. Tato vzpomínková oslava byla poslední na dlouhá desetiletí. 

Masarykova deska odstraněná za války nacisty, byla po únoru 1948 opět vandalsky zničena. 
 K obnovení mělo dojít v roce 1969, ale ze známých důvodů k tomu nakonec nedošlo. 

 Obnovena byla až v září 1989 zásluhou základní organizace Československé strany socialistické v Židlochovicích. 

Občanům města Židlochovic a okolních obcí ! 
V neděli 14. září 1947  

UPLYNE 10 LET OD ÚMRTÍ PRVNÍHO PRESIDENTA ČESKOSLOVENSKÉ 
 REPUBLIKY  

T. G. Masaryka. 
TOHO DNE O 20. HOD.  BUDE V ZÁMECKÉM PARKU V ŽIDLOCHOVICÍCH 

U PAMÁTNÍKU OBNOVENA 

pamětní deska 
presidenta Osvoboditele,  

KTERÁ BYLA ZA OKUPACE VANDALSKY ZNIČENA. 
  

D O S T A V T E   S E  V  H O J N É M   P O Č T U  !  
 

Pořad: 
1.   O PŮL 20. HOD. ŘADĚNÍ OBČANSTVA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY POD  

VLAJKOU. ÚČAST ČLENŮ VŠECH ZÁJMOVÝCH, KULTURNÍCH A 
TĚLOVÝCHOVNÝCH, SPORTOVNÍCH A JINÝCH ORGANIZACÍ A SPOLKŮ, 
V STEJNOKROJÍCH I BEZ STEJNOKROJE JE ZÁVAZNÁ.  

2. ODCHOD DO ZÁMECKÉHO PARKU K LÍPĚ. 
3.  FANFÁRY, SBOROVÝ ZPĚV. 
4. PROSLOV. 
5.   PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍ DESKY DO PÉČE LESNÍ SPRÁVY. 
6. HYMNA. 

� 
 

RODIČE, PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI (S LAMPIONY), ABY SE UČILY POZNÁVAT 
VÝZNAM T. G. MASARYKA A PŘILNULY K JEHO UČENÍ O  DEMOKRACII, 

OBČANSKÉ SNÁŠENLIVOSTI A ZDUCHOVĚNÍ ŽIVOTA I PRÁCE ! 

 
� 

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR.                        MÍSTNÍ RADA OSVĚTOVÁ. 
 

K. Kovalík, Židlochovice 
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Upozorňujeme všechny žáky i jejich rodiče,  
že zahájení školního roku 2007/2008 se koná                

v židlochovické základní škole v pondělí 3. září v 9 hodin  



 

�   �   �      Slovo má starosta       �   �   � 
                                                         

Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vážení občané, 
uplynulo deset měsíců od zvolení nového vedení města, a tak se domnívám, že je teď, na konci prázdnin a letních dovolených, možno 

se ohlédnout a podívat se co se ve městě změnilo a měnit bude. 
Snad nejvýraznějším posunem je aktivita firmy Outulný v areálu bývalého cukrovaru. Je dobře, že úpravy v přední části jsou hrazeny 

soukromým investorem a že se podařilo tohoto investora přesvědčit o zachování a začlenění dominantní stavby areálu (filtrační věže) do 
budoucího obchodního centra. Budoucí vzhled komplexu jste si mohli prohlédnout ve výkladu obchodu pana Zoubka. Postup prací zatím 
nasvědčuje tomu, že by investor měl splnit dohodnuté termíny, a to pro první část 15. 12. 2007 a pro celkové dokončení 31. 3. 2008.  

Další, již hotovou úpravou je rekonstrukce vozovek na Žižkově. Zde je na místě poděkovat Vám, kteří jste museli po dobu prací snášet 
jisté nepohodlí. Obzvláštní poděkování pak patří těm, kteří ochotně přispěli informacemi o stavu a umístění starých sítí, jejichž poloha 
nebyla přesně zaznačena.  

Co nás pak čeká v nejbližším období? Je připraven projekt na revitalizaci sídliště, na nějž jsme obdrželi dotaci MMR. Tato dotace byla 
získána za výrazného přispění poslance L. Šustra, za což mu také patří dík. Obdržené prostředky budou z největší části využity na opravu 
chodníků, výsadbu zeleně a nákup hracích prvků pro děti.  

Taktéž se podařilo získat prostředky na tři menší projekty v oblasti životního prostředí. A to vytvoření biocentra u lávky přes Svratku, 
mokřad u ČOV a výsadbu zeleně nad cihelnou. 

V příštím roce nás čekají další investičně náročné práce. Především se jedná o kompletní rekonstrukci ulice kpt. Rubena. Dále pak 
vybudování kanalizace v ulici za bankou a řada drobnějších investic na území celého města. Ve spolupráci se soukromým investorem se 
také chystá úprava areálu kalových polí tak, aby zde mohla vzniknout průmyslová zóna. 

Mimo tyto oblasti se také připravujeme na otevření Strukturálních fondů EU. Rada města schválila přípravu projektů jak do Regionálního 
operačního programu tak do operačního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o: zateplení ZŠ na Tyršové, výstavbu střediska 
turistických služeb na Legionářské, rekonstrukce a zpřístupnění historického sklepení v Židlochovicích, Výhon – turistický okruh 
s rozhlednou, rekonstrukce a zpřístupnění nemovité kulturní památky Strejcova sboru a žerotínské hrobky v Židlochovicích. Tyto projekty 
se pokusíme připravit tak, abychom je mohli podávat v průběhu příštího roku a následně realizovat. Sami tak můžete posoudit, zda si Vaši 
důvěru, kterou jste nám ve volbách projevili, zasloužíme.  

Ing. Jan Vitula, starosta 
 
 

Výběr z usnesení RM 13. června 2007 

RM  rozhodla:  
� pronajmout uvolněné prostory v domě č. 57 na 

Komenského ulici 
� zadat zpracování studie na výstavbu sběrného 

dvora firmě DAVOS 
� přispět MŠ a SŠ Ořechov na 5. ročník turnaje 

v plážovém volejbalu 
RM uložila:  
� odstranit nevyhovující prvky pro děti umístěné na 

veřejných prostranstvích v souladu s protokolem 
technické kontroly 

� prověřit stav svodnic hlavně v lokalitě pod 
Výhonem  

RM jmenovala:  
� do funkce vedoucí odboru školství a kultury MěÚ 

Mgr. Martinu Bartákovou s nástupem od 1.7. 2007 

RM schválila: 
� finanční příspěvek na zapůjčení krojů ve výši 50% 

celkové částky, nejvýše však 25 tis. Kč. 

Výběr z usnesení RM 25. června 2007 

RM  rozhodla:  
� vymezit přístup do areálu školního hřiště na 

Tyršově ulici v lokalitě dětský koutek; omezit 
přístup do zbývající části areálu školního hřiště od 
1. září 2007 do 15 hod. 

�  zveřejnit záměr prodeje části parcely p.č. 988/1 
v k.ú. Židlochovice u garáží na Brněnské ulici o 
výměře 13 m2  za kupní cenu 1 000 Kč/m2 

 

�  vyhlásit výběrové řízení na dodávku stavby 
Židlochovice, Svratka – oprava hráze pro realizaci 
v případě obdržení dotace  

� provést opravy ve školní jídelně dle předloženého 
návrhu  

� uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu 
činnosti Městské policie pro obec Telnice na dobu 
neurčitou, a to bezúplatně s čtyřměsíční 
výpovědní lhůtou    

RM ukládá: : 
� prověřit, zda lze v programu Intereg financovat 

některou z oblastí vytypovaných v rámci 
spolupráce města Židlochovice a partnerského 
města Svaljavy 

Výběr z usnesení ZM 27. června 2007 

ZM rozhodlo:  
� přijmout jako dar pozemky v k.ú. Židlochovice 

p.č.PK 1595 o výměře 2643 m2 a p.č. PK 1597/2 o 
výměře 2590 m2 

ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 3/1 rozpočtu r. 2007 
� celoroční hospodaření za rok 2006, a to bez 

výhrad 

ZM vydává: 
� Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška města 4/2005, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích a v zařízeních města 
sloužících potřebám veřejnosti a kterou se 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

 

Výběr z usnesení RM 18. července 2007 
RM ukládá: 
� v rámci rozpočtu připravit možnou rekonstrukci 

Husovy ulice a prověřit možnost prodeje dlažebních 
kostek z této ulice za výhodnější cenu 

RM schvaluje: 
� finanční příspěvek na fotbalový turnaj žáků  „O pohár 

starosty města“ ve výši 3 tis. Kč formou úhrady 
dokladů 

Výběr z usnesení RM 18. července 2007 
RM rozhodla:  
� zahájit školní rok 2007/2008 na ZŠ 3. září v 9 hodin 
� zveřejnit záměr pronájmu sportovního areálu na 

Nádražní ulici 
� zadat provedení oplocení mezi čp.460 a čp.757 na 

Nádražní ulici p. F. Švaříčkovi 
� uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva 

odpovídajícímu věcném u břemenu ve společnosti 
FP Real s.r.o. se sídlem v Brně v lokalitě u Avionu 

� vyhlásit záměr prodeje budovy č.p. 31 na nám. Míru 
na pozemku p.č. 493/4, budovy č.p. 57 na 
Komenského ulici na pozemku p.č. 493/3 a pozemků 
p.č.493/1, 493/3 a 493/4 -ů vše v k.ú. Židlochovice za 
kupní cenu minimálně 2 mil.Kč a za podmínky 
realizace výstavby na těchto pozemcích v souladu se 
zpracovanou studií 

RM souhlasí:  
� s uzavřením smlouvy firmou EON na umístění a 

provozování zařízení distribuční soustavy - VN 
trafostanice a kabelového vedení NN na parcelách 
p.č. 2750/1 a 2751/1, které jsou ve vlastnictví města 

 

v rámci dnů evropského dědictví jsou v Židlochovicích v neděli 2. září  
od 14 do 17 hod. otevřeny kulturní památky. Podrobnosti na straně 4 
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Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
 

Příprava na vyučovací hodinu podle Františka Sedláčka 
 

       Máte platný občanský průkaz? 
Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech: Občanské průkazy 

vydané do 31. 12. 1998 platí pouze do 31. 12. 2007, občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 platí pouze do 31. 12. 2008. Pro občany narozené 
před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ zůstávají nadále platné. (Poznámka: 
Občanský průkaz nesmí být poškozen, musí být vyznačeno občanství České republiky a údaje o místě trvalého pobytu a rodinném stavu musí 
odpovídat skutečnosti.) 

Občanské průkazy se strojově čitelnými jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou.  
Co potřebujete k vyhotovení nového občanského průkazu: - vyplněný formulář „Žádost o vydání nového OP“ (podejte osobně nebo 

prostřednictvím zplnomocněného zástupce); - fotografii o rozměrech 53 x 45 mm ; - další doklady osvědčující údaje zapisované do OP (doklad o 
změně trvalého pobytu, doklad o změně stavu, diplom). 

Žádost o občanský průkaz můžete podat na Městském úřadě Židlochovice, odbor vnitřní správy, Nádražní ulice 750 (přízemí nové budovy) 
v úřední dny - pondělí a středa 8 - 17 hodin nebo na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadě.  

Eva Válková, odbor vnitřní správy 
Odbor Obecní živnostenský úřad  
oznamuje, že zahájil v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 

předpisů, vydávání ověřených výstupů i informačního systému veřejné správy. Konkrétně se jedná o vydávání ověřených výpisů z Obchodního 
rejstříku. Výpisy jsou elektronicky podepsané Krajským soudem v Brně a současně opatřeny ověřovací doložkou. Správní poplatek je stanoven dle 
platného sazebníku zákona č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku. 
Výpis může požadovat jakákoliv osoba na kterýkoliv subjekt. Je však třeba uvést identifikační číslo subjektu, na který je výpis požadován. Písemná 
žádost se nepožaduje. Žadatel se prokáže platným občanským průkazem.             Simona Šebková, DiS, vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu 

Závěrem ještě připsána veršovaná glosa pana učitele Sedláčka: 
Psáno veršem v  padesátých letech, kdy pode mnou už řezali větev. 

František Sedláček (4. X. 1903 – 13. V. 1988) působil na židlochovické škole v letech 1940 – 1963. Vyučoval matematiku a kreslení.  

����   ����   ���� 
Moudrá slova 

Ještě na prahu 21. století bylo zřejmé, že nad většinou českých škol by Komenský zaplakal. Odborníci tehdy 
odhadovali, že nanejvýš v každé páté škole se učitelé snaží být svým žákům partnerem a ne do nich jen nalít 
předepsané vědomosti.                                                                              

Lída Rakušanová, novinářka  

Část 1. – teorie 

Vyučovací hodina buď vždycky 
připravena hlavně metodicky. 

K tomu slouží podrobná příprava. 
Tak zní předpis – někdy výstraha. 

Příprava - toť kompas, maják pro tě, 
s ní vyhneš se úskalím a každé botě. 
V ní musíš všechno, všecičko najít, 
bez ní, co učitel, nemáš svých kvalit. 

V takové přípravě bys všechno našel, 
zapiš tam zkoušení, pohlavky i kašel. 
Na každou vteřinu plánuj svou činnost, 
přípravy dlouhé piš, zdarma je inkoust. 

 A když se zařídíš podle mě, 
navržen budeš k odměně. 

 

Část 2. – praxe 

Vyučovací hodinu, jako vždycky 
připravil jsem si vzorně metodicky 
a vstupuji do třídy elánem nabit. 

Dnes spášu hodinu patřičných kvalit. 
Třída žel prázdná je, jenom dva žáci, 
 ostatní všichni teď prý mají práci. 

 

 

Táži se proč to je a slyším hovor: 
třída že na chodbách právě má dozor. 
Po jednom, po dvou, zvolna se trousí, 
čtyři jsou s frézou pryč, hlásí mně kdosi. 

Úkosem do příprav koukám jak v pasti, 
mezitím amplion výhrůžně chrastí. 
„Sedněte na místa, už ani muk!“ 

Pochodem v rozhlase hlásí se Suk 

Kratičká přednáška pak o něm přišla. 
Málo je rozumět, rozhlas zas šišlá. 

Někdo to opravil, rozumět zase, 
hlášení nové - je v baryton hlase. 

Ředitel „stručně“ jen nyní k nám mluví, 
žákům cos vytýká, neplatí dluhy 
za kino, noviny, hovoří zkrátka. 

V tom kdosi zaklepal, je prý tam matka. 
Žádá si o syna, koupí mu kabát, 

tož jí ho propouštím, to nutno chápat. 
Z rozhlasu slyšet dál o krásné škole,  
záchod že naboural někdo zas dole. 

Sedět na něm každý se nauč, 
ve sklepě na uhlí našel se papuč. 
Z toho již údy mně napolo ztuhly, 
mrtvolu možná teď vyhrabou z uhlí. 

����   ����   ���� 

To není škola už, to je dům hrůzy, 
 pak ještě zástupce ohlásil schůzi. 

Rozhlas již umlkl, zas je mně hezky, 
tož si teď, dětičky, připravte desky. 

Třída však povstává, prostná se cvičí. 
Pomalu zuřivost ve mně již klíčí. 

K čemu se vztekati? Marné jsou stesky! 
Cvičení skončilo, kde máte desky? 
Desky jsou ve skříni, žáci se smějí, 
divné se věci dnes, jak vidno dějí. 

Od skříně klíček má u sebe Máňa. 
Nová toť pro mne zas má býti rána? 
Máňa je z Vojkovic, do školy nesmí, 
slintavka, kulhavka u nich prý běsní. 

Přípravy proradné, poraďte vy mně, 
koukám se do vás a je mi tak divně. 
Kde máte hodiny pravdivý obraz, 

kde je Suk, prostná a slintavka, rozhlas? 

Kulhavku do příprav rozhodně dám si, 
neb kulhat v hodinách budu dál asi ...! 

 

☺    ☺    ☺ 
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Program sportovních a kulturních akcí v září   
Město Židlochovice ve spolupráci s Lesy České republiky pořádají   

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 
Den otevřených památek se koná v neděli 2. září od 14 do 17 hodin.  
Přístupné objekty: zámecký park a zámecká kaple, kostel Povýšení sv. Kříže, zvonice na 
starém hřbitově, českobratrská fara na Strejcově sboru s výstavou 770 roků od první 
písemné zprávy o městě, regionální informační centrum a vinotéka, Robertova vila, 

náhrobní kameny na hřbitově.  
V 16 hod. se v zámku koná koncert smyčcového kvarteta – vstupné 150 Kč. 

Od 18 do 20 hod. večerní prohlídka zámku. 
Bližší údaje na plakátech a internetových stránkách Města http://www.zidlochovice.cz 

	 	 	  
Neděle 9. září od 15 hod. - zámecký park - Malá okružní jízda 

 pro malé cyklisty od 3 do 10 let.  
Pořádá Jednota Orel. 

	 	 	 
14. - 16. září  –  Tradiční židlochovické hody na náměstí Míru 

Srdečně zvou TJ Sokol a Město Židlochovice. 

 Podrobný program na straně 7 
	 	 	  

Čtvrtek 20. září  –  sraz ve 13 hod. u radnice  – Povídání s myslivci  
Procházka naučnou stezkou Výhonu, pořádá Sdružení Židlochovice. 

	 	 	  
Sobota 22. září –  9 hod. –  fotbalový stadion –  Nohejbalový turnaj  - čtverky 

Zápisné 100 Kč za družstvo. Pořádá FC  a Město Židlochovice.  
	 	 	  

Sobota 22. září – Toulky v pohoří Raxalpe 
Odjezd v 6 hod. z autobusového nádraží.  

Poplatek 250 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 
 Všechny účastníky upozorňujeme na nutnost vhodného oblečení i obutí – horské prostředí. 

Kapesné v eurech podle vlastního uvážení. (Jízdné lanovkou v jednom směru 9 €.) 
Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk.  

Informace 
 604 290 303.  
	 	 	  

Neděle 23. září 9 hod. –  V. židlochovický rekord v jízdě do vrchu- 
 Sraz u radnice. Pořádá Město Židlochovice.  

	 	 	 
Sobota 29. září – Uzavírání cyklistické stezky Brno - Vídeň v Hevlíně 

Bližší údaje budou zveřejněny na plakátcích. 
	 	 	  

Neděle 30. září  – 14 hod. – Burčákové odpoledne u cimbálu  
 s muzikou Donava. Pořádá RTIC v prostoru u radnice.  

	 	 	  
Český zahrádkářský svaz ZO Židlochovice se omlouvá za neuskutečnění výstavy 

meruněk. V termínu, kdy byla výstava plánována, byly již všechny rané meruňky  vlivem 
neobvykle vysokých teplot a mimořádného sucha sklizeny. Pozdních odrůd meruněk bylo 

jen několik vzorků. 
Věříme, že zářijové číslo Zpravodaje obdržíte ještě koncem srpna a navštívíte výstavu 

stolních a nových moštových odrůd hroznů vinné révy. Výstava bude zahájena  
ve čtvrtek 30. srpna v 18 hodin v prostorách vinotéky na radnici.  

	 	 	  
Připomínáme, že uzávěrka Židlochovického zpravodaje je každého 

15. dne v měsíci pro následující číslo.  Žádáme, aby byl tento termín 
všemi organizacemi dodržován a respektován, jinak nemůžeme akce 

uveřejnit. 
	 	 	  

Zahrada v září 
Pro začátek podzimu je typická sklizeň 

švestek, stolních hroznů, z méně běžných druhů 
je to sběr lískových oříšků, rakytníku, bezu 
černého, plodu růží, dřínu, remontantních odrůd 
jahodníku, ale hlavně podzimních a raně zimních 
odrůd jablek a hrušek ve správné sklizňové 
zralosti. 

Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou napadeny 
šarkou (prohlubně a deformace na plodech, 
„krvavá dužina“ bez cukru a bez chuti), stromy 
vykopeme i s kořeny a spálíme je. Jinak je 
nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy 
peckovin (meruňky a broskvoně). Pokud objevíme 
na stromech zasychající nebo suché a polámané 
větve, odřízneme je. Koncem měsíce upevňujeme 
na kmeny stromů nebo kůly lepové pásky proti 
samičkám píďalky podzimní. Můžeme také 
oškrabat borku ve spodní části kmene a natřít 
přímo Chemstopem.  

Připravujeme prostory pro uskladnění ovoce. 
Včas vydezinfikujeme a vybílíme sklepy. Sklad by 
měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by 
v něm být příliš sucho.  Pro skladování vybíráme 
jen kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat 
v blízkosti brambor, řepy apod. Právě tak není 
vhodné v této místnosti skladovat celer, cibuli, pór, 
česnek a zeleninu s výraznou vůní, protože jablka 
mohou tyto pachy přijímat. 

Připravíme si kůly a pozemek pro podzimní 
výsadby. 

Nejpozději do poloviny září odstraníme 
odplozené výhony maliníku. U zbylých letorostů 
maliníku můžeme zopakovat ošetření fungicidy. 

Sklízíme celé rostliny fazolí se zasychajícími 
lusky. Ty pak necháme doschnout a vyluštíme. 
V září lze ještě vysazovat dobře vyvinutou sadbu 
jahodníku. Koncem měsíce začínáme s výsadbou 
česneku. Palici česneku rozdělíme na jednotlivé 
stroužky. Pro výsadbu vybereme větší obvodové 
stroužky, které moříme proti háďátku a houbovým 
chorobám.  

Vyséváme dvouletky, které přezimují venku. 
Fuchsie dále hnojíme přípravky s vyšším 
obsahem draslíku, aby dřevo před zimou dobře 
vyzrálo. Před příchodem mrazů rostliny 
přeneseme na chráněné místo nebo do skleníku. 
Růže lehce přihnojíme síranem draselným pro 
vyzrání dřeva. Pokračujeme v odstraňování 
odkvetlých květů. Můžeme odebrat vyzrálé řízky 
pro další množení.  

Pokojové rostliny letněné na zahradě a terase 
přeneseme domů dříve, než nastane noční 
ochlazení. Zakládáme skalky a přesazujeme 
skalničky. Vysazujeme jarní cibuloviny: začneme 
od narcisů. Vysazujeme lilie. Naposledy 
seřízneme bylinky (tymián a šalvěj). Rozmarýn 
přeneseme domů. 

Pokračujeme v  kosení trávníků, pouze 
necháme vyšší drn. Ošetřujeme proti plevelům a 
mechu. Aplikujeme podzimní hnojivo pro trávníky. 
Zakládáme nové trávníky výsevem i drnováním. 

Upravíme naposled řezem ploty listnatých 
dřevin.  

Důsledně plejeme, aby se v půdě nehromadila 
semena nežádoucích rostlin pro příští sezonu. 

Vyčistíme jezírka a vodní plochy. 
Rozprostřeme ochranou síť, aby padající listí 
neznečistilo vodní plochu. Vysazujeme 
předpěstované bažinné rostliny na definitivní 
místa. Protrháváme okysličující rostliny v nádrži. 

Září je ideální měsíc pro stavební práce a 
úpravy na zahradě.  

Jan Šotnar 
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Skřivánek slaví třicet roků od založení 
 

 

V předvečer noci Svatojánské, v neděli 24. června, se na letním kině v Židlochovicích konal slavnostní koncert k 30. výročí založení dětského 
sboru Skřivánek. Po úvodním slovu židlochovické rodačky, paní Ireny Hrubé, která posluchače celým koncertem provázela, byl téměř tříhodinový 
program zahájen půvabným muzikálem „Pohádka noci Svatojánské“. Pro přípravný sbor Skřivánka muzikál napsala a zhudebnila paní docentka 
Daniela Velebová, texty doplnila Lucie Michalíková, o kostýmy a choreografii se zasloužila Zlatoslava Beňová. Děti byly okouzlující a obecenstvo je 
odměnilo bouřlivým potleskem.  

Jako první milý host vystoupil dětský pěvecký sbor Jizerka ze Semil. Děvčata pod vedením pana Václava Brádleho zpívala české a moravské 
lidové písně i černošské spirituály. 

Následovalo vystoupení Marthy a Teny Elefteriadu. Jejich temperamentní písně roztleskaly, rozvlnily, a dokonce i rozezpívaly většinu publika. 
Poté nastoupil koncertní sbor Skřivánka a pod vedením profesora Miloslava Bučka přednesl s úžasným nasazením moravské zpěvy a halekačky. 
Dalším hostem byla skupina Jablkoň. Nejprve zazpívala pár skladeb z novější tvorby a potom několik písní společně s roztančenými Skřivánky. 

Mladší část publika byla z jejich vystoupení nadšena, starší část chvílemi pohoršena, ale taková už je skupina Jablkoň, svobodná a nespoutaná.  
A to už patřilo pódium znovu koncertnímu sboru Skřivánka, tentokráte pod vedením paní sbormistryně Zdeňky Vrbové. Obecenstvo vyslechlo 

několik skladeb našich i zahraničních autorů a odměnilo Skřivánky neutuchajícím potleskem. 
Závěr koncertu patřil, jak jinak, než Skřivánkům! Tentokráte nastoupily tři generace, které v průběhu třiceti let sborem prošly nebo procházejí a 

společně si zazpívaly písně „Skřivánek zpívá“ Rudolfa Zavadila a „Proč bychom se netěšili“ Bedřicha Smetany. Ale to už se opět přidalo publikum a 
zpívalo se Skřivánky.  A tak nakonec tleskalo publikum Skřivánkům a Skřiváci publiku. 

V závěru paní sbormistryni Zdeňce Vrbové poděkovali, za třicet let mravenčí práce a trpělivosti, současní i bývalí členové sboru, umělečtí 
kolegové i rodiče květinami a obecenstvo potleskem. 

Vznik Skřivánka se datuje k 15. září 1977. U jeho zrodu už tenkrá stála Zdeňka Vrbová a také ředitelka tehdejší MŠ, Anežka Říhová. Tenkrát se 
jednalo o malý sbor, složený z dětí čtyř až šestiletých. V dnešní době existují sbory přípravný a koncertní, které sdružují 106 členů, ve věku šest až 
dvacet let. Zpívají zde děti nejen Židlochovické, ale i zpěváčci z mnoha okolních obcí. 

Zatímco v začátcích vystupoval Skřivánek pouze v Židlochovicích a okolních obcích, dnešní sbor má bohaté zkušenosti nejen z naší republiky, ale 
i z mnoha Evropských států, kde se zúčastňuje soutěží, přehlídek i koncertních turné. Mezi země, ve kterých již Skřivánek vystupoval, patří Řecko, 
Španělsko, Polsko, Rakousko, Itálie, Vatikán, Německo, Nizozemí, Belgie, Francie a Monako. 

Na základě loňského vítězství na festivalu lidových písní v Barceloně, obdržel Skřivánek v letošním roce pozvání do USA, konkrétně do Kalifornie. 
Organizace a finanční zabezpečení takové cesty jsou však velice náročné, a tak držme všichni palce a přejme Skřivánkům, ať se jim to podaří. Naše 
povídání zakončíme slovy, nedávno zesnulého profesora Václava Žilky: „Báječné děti jsou ve Skřivánku, milé, s čistými dušemi. Mám je rád. Milujte je i 
Vy, Židlochovičtí. Jsou vaší chloubou!“                                                                                                                                                 Vlaďka Chocholáčová 

  

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

Obvodní oddělení Židlochovice 

Masarykova 102, 667 01 Židlochovice 

Informace o Obvodním oddělení 

 547 231 086,  547 238 103   FAX: 974 626 447   E-mail: booopzidl@mvcr.cz   Tísňová linka: 158 

Počet obyvatel trvale bydlících na teritoriu OOP Židlochovice k 1. 1. 2007:  24 817           Územní rozloha služebního teritoria OOP:  161 km2 

Vedoucí oddělení: npor. Bc. Libor Dofek      Zástupce vedoucího oddělení: npor. Jaroslav Žilka     Sekretariát: prap. Jan Matula 
Inspektoři pro trestní řízení: nprap. Josef Fidler,   nprap. Miroslav Kobliha,   nprap. Petr Zitka 

Inspektoři s územní odpovědností: prap. Petr Čapka a pprap. Jiří Tomek – Židlochovice; prap. Jaromír Gratcl a pprap. Roman Svitálek -   Hrušovany 
u Brna; prap. Jiří Březina a pprap. Jan Hron – Újezd u Brna; prap. Petr Kubačák – Unkovice, Žabčice, Přísnotice;  

prap. Martin Klčo – Vojkovice, Nosislav; prap. Martin Janiček – Blučina, Měnín; prap. Roman Melouin – Sokolnice, Telnice,. Žatčany; 
 prap. Michal Nosek – Moutnice, Nesvačilka; prap. Mojmír Hájek – Těšany 

Tři medaile z mistrovství Evropy 
19. – 23. června 2007 se konalo ve švédském Lycksele mistrovství Evropy v armwrestlingu  – ve sportovním přetláčení rukou. Židlochovický 

klub AWC, který pracuje pod záštitou ZŠ, měl v českém reprezentačním týmu své zástupce. Českou republiku a naše město reprezentovali Radek 
Klein, Matěj Svoboda a Martin Vodák.   

Nejmladší člen naší výpravy Radek Klein vybojoval v soutěžní kategorii junioři do 60 kg na levou ruku 2. místo a na pravou ruku obsadil 
čtvrtou příčku. 

 Matěj Svoboda závodil v kategorii junioři do 70 kg, ve které na pravou ruku obsadil medailové 3. místo a na pravou ruku šesté místo.   
Také další člen naší výpravy a zároveň trenér brněnské části tohoto klubu Martin Vodák získal v kategorii muži do 100 kg bronzovou medaili 

na levou ruku a na pravou obsadil sedmé místo.  
Členové AWC Židlochovice dokázali, že i během velmi krátké působnosti vychoval klub závodníky, kteří se neztratí ani na mezinárodních 

šampionátech a výkonem, který tu předvedli, nemá v historii českého armwrestlingu obdoby. 
Poděkování patří MěÚ a společnostem Ing. Petr Chocholáč – HORTIS, Papírna Moudrý, s.r.o., Dřevomonta s.r.o., bez jejichž pomoci by se 

nemohli naši závodníci šampionátu zúčastnit.                          
  Šárka Kleinová, vedoucí klubu  



 

TIP NA VÝLET  
 

�  �  � 
 

Sedmička v dějinách Židlochovic - 7. část 
1947 
14. září byla v zámeckém parku u památné lípy obnovena pamětní deska 
prezidenta Osvoboditele – T. G. Masaryka, která byla za nacistické 
okupace vandalsky zničena. Později ji stejným způsobem zničili 
komunisté. Obnovena byla až v září 1989 zásluhou židlochovické 
Československé strany socialistické.   

1957 
V srpnu přijela do Židlochovic lovecká společnost hraběte Riocoura a 31. 
srpna byl pro ni pořádán hon na koroptve na polích v Přísnoticích. V této 
skupině bylo 15 francouzských šlechticů. Skupina se zdržela v zámku až 
do 4. září a pořádala ještě několik honů. Večer 3. září 1957 byl pro 
lovecké hosty hraběte de Riocoura uspořádán v zámku kulturní večer, na 
kterém vystoupil pěvecký kroužek z Podluží. Honu na koroptve 10. září se 
zúčastnil ministr – předseda státní kontroly Německé demokratické 
republiky Ernest Wabra s chotí; přítomen byl i čs. náměstek ministra 
zemědělství a lesního hospodářství Josef Nepomucký a několik dalších 
hostí.   13. září   byl   na   odstřelu   kachen   „na   tahu“   ve    Vranovicích   

 

dr. Johannes Dieckmann, předseda poslanecké sněmovny NDR. Pro 
zahraniční hosty Strojírenské výstavy v Brně byl uspořádán 14. září hon 
na koroptve v lovišti Dlouhá pole, kterého se zúčastnili Giuseppe Manfrino 
– ředitel továrny na výrobu osobních vozů Simca a francouzští diplomaté 
Louis Laval a Louis Fernand.  

1957 
12. září 1957 přijela do našeho města po návštěvě III. výstavy čs. 
strojírenství v Brně skupina súdánských zemědělců. Byla ubytována 
v zámku. Skupinu vedl předseda sdružení súdánských zemědělců Ahmed 
Babikir El Izerik. Prohlédli si Židlochovice a Státní statek. 

1957 
V září byl vypracován projekt autobusového nádraží před zámkem. Na 
projektu pracovali Ing. Robert Hovorka a Ing. Vojtěch Návrat, oba z Brna. 
V září se začala navážet vyrovnávací vrstva, neboť celý tento prostor byl 
podstatně níže, než silnice. Podle projektu měl být střed oset travou a 
kolem obrubníků zřízen chodník z dlaždic. V tomto roce bylo také nádraží 
uvedeno do provozu. 

Dvojí výročí 
V návalu různých článků, výročí, aktuálních i méně aktuálních zpráv jsme pozapomněli na dvojí výročí významného židlochovického osvětového 
pracovníka a kronikáře Antonína Flodra. Narodil se r. 1887 a zemřel 1967 – proto tedy dvojí výročí, které nám navíc připomíná, že se dožil necelých 
osmdesáti roků. Rodák z nedalekých Brumovic, do Židlochovic přišel v roce 1929. Působil zde 38 roků a v Židlochovicích také zemřel.  
Židlochovickou kroniku začal psát ve svých 62 letech v době životní vyzrálosti a bohatých zkušeností. Při psaní kroniky se musel vrátit o dvanáct roků 
nazpět a navázat na kroniku psanou řídícím učitelem Karlem Hamákem. Jistě bylo složité vyhledávat v roce 1949 zpětně doklady a navázat tak na 
předcházející kroniky. Pomáhala mu v tom znalost místních poměrů, se kterými byl důvěrně obeznámen. Odpovědnost, s jakou kroniku psal, může být 
příkladem pro všechny současné kronikáře.                                                                                                            Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil-kv-.                  

 

Cyklistický výlet do okolí Židlochovic – 2. část 

V roce 2003 byla vydána nákladem 8 000 ks publikace Region Cezava - mapa a průvodce. Vydal ji Region Cezava Moutnice                                         
a obsah připravila ve spolupráci s nositelem projektu obcí Těšany a s obcemi Regionu Cezava agentura KAA, Brno. 

 Na podrobné mapě, která je součástí publikace, jsou také zakresleny cyklostezky. Publikace, pokud ještě není rozebraná, 
 by měla být k dispozici na informačním centru nebo na obecních úřadech Regionu Cezava. O jednotlivých obcích jsou v publikaci podrobnější 

informace včetně ilustračních fotografií.  
Sokolnice se zmiňují v roce 1408. Původní renesanční 

tvrz byla přestavěna na zámek, kde je dne Ústav sociální 
péče. Kolem zámku je park, ve kterém roste 76 druhů 
dřevin. Některé stromy jsou vyhlášené jako památné. O 
objekt zámku se v době slavkovské bitvy úporně bojovalo. 
V ohradní zdi zámecké obory je vyznačeno místo, kde bylo 
umístěno francouzské dělostřelectvo. Také barokní sýpka 
z počátku 18. století sloužila jako obranné sídlo 
Francouzům. U smírčího kříže v ulici Pod Stráží má být 
místem hromadného hrobu padlých vojáků ze slavkovské 
bitvy. Cukrovar z roku 1840 je zrušen. 

Nejseverněji položenou obcí v regionu jsou Kobylnice, které se ve 
14. století uvádějí jako Kobylníky. Původně zde také stávala tvrz, která 
však byla zatopena rybníkem. Ten byl v 19. století vysušen a tak získána 
pole pro zemědělskou výrobu. V okolí jsou četné archeologické nálezy od 
paleolitu až po dobu římskou.  

V Otnici nalezneme pozdně klasicistní kotel sv. Aloise a sv. Havla  
z poloviny 19. století. V něm je gotická soška Madony z roku 1500. 

Těšany proslavil Alois Mrštík svým divadelním dramatem 
Maryša. Jsou také známé ojedinělým hospodářským stavením 
č. p. 33, ve kterém je umístěna barokní kovárna z 18. století. 
V bývalém jednoposchoďovém barokním zámku, který patříval 
brněnským dominikánům, je v současnosti domov důchodců. 
V Těšanech se narodil politik a národohospodář Josef Rotnágl 
(1875–1958). 

Moutnice mají zdaleka viditelnou a zajímavě řešenou 
kostelní věž z roku 1708, která patří k románskému kostelu sv. 
Jiljí z druhé poloviny 13. století. 

Nejjižněji položenou obcí regionu Cezava jsou Nikolčice. Historie je 
poněkud odlišná od jiných obcí regionu. Krátce po roce 1046 daroval 
obec kníže Břetislav staroboleslavské kapitule, jíž patřila ještě roku 1356. 
Roku 1486 se dostala do vlastnictví Viléma z Pernštejna a náležela 
k Nosislavi a pak od roku 1508 k židlochovickému panství. Do Bílé hory 
zde žili protestanti a novokřtěnci. V obci je pozoruhodný rokokový kostel 
sv. Jakuba Staršího z roku 1777.  

                                                                                                        -kv-                                                                                                    
                                                                                      

     Moudrá slova 
Představte si, že by poslanci přijali skautský zákon: nesměli by lhát a museli by být čestní. Přednostně by museli pomáhat 

starým, slabým a nemohoucím a své bližní upřednostňovat před sebou samými, museli by kdykoliv být připraveni i za cenu 
vlastního nepohodlí pomoci komukoliv. Dokonce i vlastní zemi. 

      Jiří Stránský, spisovatel (Ve fejetonu moravského deníku Rovnost 25. dubna 2007 při příležitosti 100. výročí skautingu.) 
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Řádková inzerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stavební firma hledá 
zedníky, tesaře, elektrikáře, topenáře, 

instalatéry do HPP i na ŽL k dlouhodobé 
spolupráci na samostatných zakázkách.  

Práce v Brně a okolí. 
Nástup možný ihned. 

Kontakt: 



    603603603603    476 699476 699476 699476 699 
 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Popínavé a pnoucí rostliny - tipy a návody �  Kvetoucí balkony a terasy - tipy a 
návody �  Zahradní jezírka - tipy a návody �  Bylinky v zahrádce - tipy a návody  
�  Expedice Peking 40 tisíc km - z Budějovic do Pekingu na motorce �  Jak 

jsme přežili komunismus - vyprávění těch, kteří hrůzy přežili � Toulavá kamera - 
4. díl � Z Čech až na konec světa - svatojakubská cesta na kole �  Tenis - rady 

pro samouky �  Počítač pro seniory - Windows, Word, Excel, Internet               
�  T. Novák: Proč mi děláš scény! aneb máte doma hysterického partnera?             

�  Pilates - cvičení pro dokonalou postavu �  Kam zmizel zlatý poklad republiky  
- autentické dokumenty, obrazový materiál  �   Pytláci v zadních horách, 
Pobarvenou stopou - myslivecké příběhy  �   Bradbrooková: Karel Čapek -  

hledání pravdy, poctivosti a pokory �  Cyklistickým peklem - tři největší bikové 
extrémy světa - ve vedru, mrazu, ve velkých kopcích  �  Moderní výučování - 
praktická příručka pro učitele  �  Jak uspět u přijímacího pohovoru - nejen rady, 
ale i testy  �  Prodejte své schopnosti - aktivita, správné vystupování, příklady 
z praxe  �  Žila jsem jen krátce - život hraběnky Nory Kinské, která pomáhala 

jako sestra válečným zajatcům  �  Láďa Kerndl - přístavy a lásky na 
zaoceánských výletních lodích  � 

 

POŠTA ŽIDLOCHOVICE ROZŠIŘUJE HODINY  
PRO VEŘEJNOST  

PO, ST, ČT, PÁ  8 -11  hod.  13 - 17 hod. 

ÚT 8 - 11 hod.  13    ----    18181818    hod.    
V úterý budou do 18 hod. poskytovány veškeré 

služby mimo činností pro Sazku.  

v neděli 2. září máte poslední možnost zhlédnout výstavu 
770 let Židlochovic – od první zprávy k dnešku 

Výstava je otevřena od 14 do 17 hodin ve Strejcově sboru č. 32 

ŽIDLOCHOVICKÉ HODY 
14. - 16. 9. 2007 na náměstí 

 pátek 14. 9. 2007 
17.00 -  stavění máje 
21.00 -  taneční zábava - hraje SPD pilotní skupina 

Anety Langerové 
 vstupné 70 Kč 

 sobota 15. 9. 2007 
  9.00 -  zvaní stárků s HORNOBOJANY 
20.00 -  povolení hodů starostou a hodová zábava 

hrají HORNOBOJANI a MODUL 
 vstupné 120 Kč 

 neděle 16. 9. 2007 
  9.00 -  hodová mše svatá v kostele se stárky 
14.00 -  průvod stárků k radnici a jejich přijetí 

starostou 
15.00 - 20.00 - hodové odpoledne pod májí,  
            česká beseda stárků 
            hrají HORNOBOJANI 
            vstupné dobrovolné 

Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou stárci a pořadatelé 
TJ Sokol Židlochovice a Město Židlochovice. 

 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Přijmu pracovnici/ka do kanceláře. Práce na PC, 
komunikativnost, spolehlivost. 
 774 816 149 

 



 

Zaznamenali jsme 
 

• S velikou lítostí jsme přijali zprávu, že 19. července 2007 skonal ve věku 86 let pan děkan Josef Valoušek. Rodák 
z Velkých Pavlovic byl vysvěcen na kněze 29. července 1945. Převážná část jeho kněžského působení byla spjata 
se Židlochovicemi – poslání duchovního římsko-katolické církve v našem městě vykonával od roku 1960 až do roku 
1996. Spolu s P. Vilémem Hulou patří k nejdéle působícím kněžím na židlochovické faře. V roce 2003 při příležitosti 
130. výročí povýšení Židlochovic na město udělila Rada města P. Josefu Valouškovi pamětní list a jmenovala ho 
zasloužilým občanem města.  

• V roce 1929 při jednom ze svých pobytů v Židlochovicích, zavítal prezident T. G. Masaryk do Brna, kde navštívil Moravské 
muzeum. U vchodu ho uvítal starosta Brna Karel Tomeš. Prezident si prohlédl obrazárnu a národopisnou expozici. Poté odejel zpět do Židlochovic. 

• Koncem letošního září se dožívá významného životního jubilea RNDr. Blanka Úlehlová, Dr.Sc.  Po absolvování Karlovy univerzity, obor biologie-
chemie pracovala ve Výzkumu lýkových vláken v Šumperku. Později přešla do Botanického ústavu Československé akademie věd, kde pracovala 
třicet roků. Podílela se na Mezinárodním biologickém programu, ve kterém zpracovávala luční a mokřadní systémy z hlediska půdních vlastností a 
půdní úrodnosti. Tyto výzkumy vyšly tiskem v angličtině v Cambridge University Press a vydala je také UNESCO. Pro Židlochovický zpravodaj 
napsala jednak sama, jednak se svým manželem RNDr. Jiřím Úlehlou několik příspěvků, které se týkaly místní ekologické problematiky. Po roce 
1989 byla také činná v komisích Městského úřadu, kde sledovala privatizaci některých obchodních jednotek ve městě. K jejímu životnímu jubileu jí 
přejeme hojnost zdraví a stálý optimismus, který spolu s laskavostí rozdává všem přátelům i spoluobčanům.    

• Během letošních prázdnin probíhaly opravy v budově gymnázia. Důvodem rekonstrukce byl špatný stav obvodového pláště budovy, střešní krytiny, 
klempířských prvků a zavlhání vstupního schodiště. Bude také provedena částečná oprava oplocení. Práce budou dokončeny do konce září.  

• Jménem Klubu židlochovických turistů děkujeme tajemníkovi městského úřadu Mgr. Miroslavu Cvrkovi za zorganizování pěkného a poučného 
zájezdu do partnerského města Svaljava na Zakarpatské Ukrajině. Těšíme se na další výlety za zajímavým poznáním.     Květa Vašíčková, Eva Válková                                                                                                                             

• Přijďte se podívat, co všechno dokáží naši spoluobčané během víkendu vyhodit před sběrný dvůr!  Zejména v pondělí je to zoufalý pohled, kdy 
před vraty sběrného dvora na Nádražní ulici jsou odložené chladničky, staré textilie a boty, plechovky od barev, odložené hračky a bůhví co ještě. 
To všechno musí úklidová četa města odstraňovat a odvážet multikárou do kontejnerů na dvůr v Komenského ulici. Stojí to nejen námahu a čas, 
ale především jsou pracovníci úklidové čety zbytečně odváděni od mnohem potřebnější práce, kterou by mohli věnovat úklidu města.  

• Díky podpoře města, především pak starosty, se již pět měsíců schází v MKK Klub maminek Budulínek. Je tu otevřeno pro všechny, kteří pečují o 
malé dítě a mají chuť se setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Zjistily jsme, že maminky velmi vítají tuto možnost sdílení času s dětmi a tak bychom 
rády v budoucnu rozšířily naše akce o nějaké zájmové kroužky pro nejmenší.  Během krátké doby několika týdnů se v klubu vystřídalo asi dvacet 
maminek s dětmi. Klub je založen na svépomoci, takže každý může přispět nákladem, schopností, prací a samozřejmě i materiálně. Hračky si 
maminky nosí samy a slouží po dobu otevření klubu všem přítomným. Naše klubovna není pro děti příliš přizpůsobena – radnice nám přislíbila 
hrací koberec, za který už napřed děkujeme. Oznamujeme, že v letních měsících se Klub maminek za pěkného počasí schází na zahradě 
mateřské školy. Tímto chceme poděkovat za vstřícnost i pochopení pí ředitelce Krkavcové, která nám umožnila zahradu školy bezplatně 
navštěvovat.                                                                                                                                                            Podepsány všechny maminky Klubu 

• Neobvykle teplé a suché počasí uspíšilo zrání meruněk natolik, že sklizeň začala o dva až tři týdny dříve. V začínající druhé polovině července už 
byla sklizeň téměř ukončena. V židlochovické výkupně meruněk dostávali pěstitelé 8 – 9 Kč/kg ovoce. Ve stejné době nabízel reklamní leták 
obchodního řetězce Hypernova jeden kilogram meruněk za 39,90 Kč (původ meruněk nebyl uveden), v prodejně obchodního řetězce Albert 
v Luhačovicích se v posledním červencovém týdnu jeden kilogram  meruněk z Řecka o průměru cca 3,5 cm prodával za 49,90 Kč.   

• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Židlochovicích má internetové stránky – www.vinozidlochovice.cz . Zatím v nich můžete 
najít informace o židlochovických historických sklepech pod radnicí a uvažovaném propojení těchto sklepení se sklepy pod bývalou Rolnickou 
záložnou a údaje o židlochovickém vinařství. V nejbližší době budou vypracovány další zajímavé kapitoly, které budou orientovány na vinařské 
zákonodárství, informace o akcích ZO ČZS, možnostech nákupu vína atp.   

• Brněnský deník Rovnost přinesl 1. srpna zprávu, která nepochybně udivila neobvyklou drzostí nejen čtenáře deníku. Patnáctiletý školák z Rajhradu 
byl v dopoledních hodinách na židlochovickém autobusovém nádraží o několik let starším mladíkem ohrožován nožem a útočník chlapci přikázal, 
aby mu odevzdal všechno co má u sebe. Tak přišel hoch o mobilní telefon, přehrávač a peněženku s doklady. Vyděšený chlapec pak nastoupil do 
autobusu a odejel domů do Rajhradu. Teprve doma řekl všechno svému otci a ten opožděně oznámil okradení policii. Útočníka se nepodařilo 
dopadnout.  

• V týdnu od 6. do 12. srpna navštívili židlochovičtí badmintonisté partnerský sportovní oddíl v srbském Kragujevaci. Denně absolvovali dvoufázový 
trénink a v pátek a v sobotu sehráli závěrečný turnaj. Spolupráce se srbskými přáteli byla přínosná a oba oddíly se dohodly na další spolupráci. 

• Letního tábora židlochovických skautů v Ochoze u Tišnova od 23. července do 5. srpna se zúčastnilo 11 vlčat a 14 skautů. Příměstský stanový 
skautský tábor na hřišti u základní školy ve dnech 13. - 18. srpna organizovalo Sdružení a Město Židlochovice. Tábora se zúčastnilo 33 dětí. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů pořádala letní tábor v červenci v Přešovicích u Rouchovan.  

• Zajímavý článek přineslo letošní třetí číslo Šlapanického zpravodaje. V září 1973 byl položen základní kámen ke stavbě základní školy, kterou 
stavěly bývalé Pozemní stavby Brno, n.p. a dokončily v roce 1979. Po jejím dokončení měla být moderní školní budova vzorem ostatním školám 
nejen na okrese Brno-venkov. Po patnácti letech provozu však došlo k šokujícímu odhalení. Statické poruchy zdiva vedly k objevení kinosálu, který 
byl zazděn a byl plný fekálií, které tam byly svedeny. Také dešťová voda byla svedena k základům budovy, aniž byla napojena na kanalizaci. 
V období 1990–95 byla budova rekonstruována ze státního rozpočtu nákladem 23 milionů korun, město Šlapanice investovalo do oprav dalších 7 
mil. Kč a dalších 7 mil. Kč bylo investováno do rekonstrukce školní jídelny. Uvedené částky však nejsou konečné, poněvadž rekonstrukce budou 
dále pokračovat. Odhaduje se, že rekonstrukce všech problémů školní budovy přijde celkem na 70 mil. Kč.  

 
 

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

15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: POSTA@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností vždy 
začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www 

stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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