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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

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

 
 

Mladí lidé někdy chtějí za každou cenu vyniknout. 
 Někteří rádi sportují, jiní se zdokonalují v práci 
s počítačem nebo se věnují mnoha jiným zálibám. 

 K těm méně ušlechtilým patří sprejerství.  
 Sprejeři nevytvářejí a nerespektují žádné hodnoty, 
 ale dokáží poničit vše, co uznají za vhodné.  

V květnovém čísle jsme se zmiňovali o poškození 
památkově chráněné zvonice na starém hřbitově.  

Navíc ještě byly počmárány náhrobní kameny a škoda se 
tak pohybuje v desítkách tisíc korun.  

Počátkem června byly nápisy odstraněny na náklady 
města za částku 28 tisíc Kč. Můžeme vznést oprávněný 
dotaz, jakým způsobem se budou dotyční pachatelé  

finančně podílet na úhradě škody.   
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Výběr z usnesení RM 30. května 2007 
RM  schválila:  
� uspořádat k 770. výročí první písemné zmínky o 

Židlochovicích akci na zámku, která se bude 
konat 2. září 2007 

� konání vánočního koncertu (první adventní 
neděle) skupiny Hradišťan 

� uhradit pronájem kulturního sálu v sokolovně 
neziskovým organizacím, sdružením a školám za 
akce konané v I. pololetí roku 2007 dle seznamu 

� výdaje na konání sportovních akcí tenisový turnaj 
ve čtyřhře a tenisový turnaj jednotlivců do výše 
3 905 Kč 

� smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje pro JSDH na rekonstrukci 
požární techniky a pořízení dýchacích přístrojů 

RM souhlasí: 
� s postupem navrženým komisí kultury RM na 

grafickou úpravu povodňových hrází s podmínkou 
odsouhlasení návrhu grafické úpravy, vymezené 
plochy a nepoškození popínavých rostlin 

RM jmenovala: 
� pí Milenu Moudrou za člena Komise kultury RM s 

platností od 30. 5. 2007  

RM rozhodla:  
� provést realizaci úprav dvora ZŠ Coufalíkovo 

nám. s návazností na finanční prostředky 
rozpočtu roku 2007 

� přispět Mateřské škole a Speciální škole Ořechov, 
na sportovní odpoledne částku do výše 1 500 Kč  

 

      formou úhrady cen pro děti 
� uzavřít MŠ Židlochovice v termínu od 2. 7. do 4. 7. 

2007 a od 20. 8. 2007 do 31. 8. 2007; zahájení 
nového školního roku bude v pondělí 4. 9. 2007 

RM ukládá: 
� připravit podklad pro uzavření Mateřské školy 

v létě roku 2008 již na podzim roku 2007 
� zpracovat přehled jednotlivých případů správních 

přestupků a deliktů na odborech MěÚ: OŽP, 
OÚPSÚ a OD a zajistit jejich právní konzultaci. 
Výsledky předložit do RM 

Na základě pochůzky RM ukládá: 
� umístit před cyklotrialovou konstrukci výstrahu 

„Použití na vlastní nebezpečí“ 
� zveřejnění preventivní relace požární ochrany 

v infokanálu v RZ 
� zjistit stav poškození chodníku u pošty na 

Brněnské ul. – zjednat nápravu 

Výběr z usnesení ZM 30. května 2007 

ZM rozhodlo:  
� prodat společnosti FINREKA, s.r.o., IČ 26944405, 

se sídlem Slavkov za kupní cenu 1.600,- Kč/m2,  
pozemky p.č. 648/49, 648/50 a 648/51 v k.ú. 
Židlochovice o celkové výměře 555 m2  část kupní 
ceny ve výši 50.000 Kč bude zaplacena při 
podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní 
ceny ve výši 838.000,- Kč bude zaplacena do 20 
dnů  ode dne zapsání vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí; toto rozhodnutí je platné 
do 31. 7. 2007 

 

 ZM rozhodlo: 
� převzít nově budované veřejné osvětlení 

v lokalitách pro výstavbu rodinných domů do 
majetku města za podmínky, že převod bude 
bezúplatný 

ZM přijímá: 
� účelovou dotaci pro JSDH na rekonstrukci požární 

techniky a pořízení dýchacích přístrojů ve výši 
300 000 Kč 

ZM schvaluje: 
� smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 

�  �  � 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVNÍ DOBA 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

 O PRÁZDNINÁCH 
od 1. července do 31. srpna 

pondělí, středa: 

 8 – 11 � 13 – 17.30 hod. 

� 
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 Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
                                                         

 Úspěchy Základní školy  
                                                         

 Odpovídáme na vaše dotazy  
                                                         

Vyhodnocení ankety o odpadech 
V květnovém čísle Židlochovického zpravodaje byl vložen anketní lístek, který v souladu s programovým prohlášením Rady města Židlochovice 

podporoval mj. i kvalitnější služby v nakládání s odpady ve městě. Přinášíme výsledky této ankety. Do schránek umístěných v budovách MěÚ na 
Masarykově a Nádražní ulici bylo vloženo 52 anketních lístků s odpověďmi, což znamená, že se ankety zúčastnilo 5 % židlochovických domácností. 

Na otázku jak vám vyhovuje otevírací doba sběrného dvora odpovědělo 32 anketních lístků (69%) kladně. V možnostech  na navrhované 
úpravy žádají někteří občané prodloužení otevírací doby sběrného dvora v sobotu do 14 hod., popř. do 16 hod.  Vyskytla se také žádost o otevření 
sběrného dvora denně od 7 - 18 hod., či ve stejné době jednou týdně. 

Další otázka, zda občané považují počet sběrných míst separovaného odpadu za dostačující se 43 (83%) občanů vyjádřilo souhlasně. Jen 
jeden občan měl připomínky k jinému umístění kontejnerů.  
      Považujete počet nádob na separovaný odpad na sběrných místech dostačující?  V dílčích odpovědích se objevily tyto názory: papír  32x 
ano –  20x ne; plasty 36x ano – 16x ne; sklo bílé  47x ano – 5x ne; sklo barevné 45x ano – 7x ne. Vyskytl se návrh na zvýšení počtu kontejnerů, a to 
8x na starý textil, 3x na obaly TETRA-PAK a 1x na bioodpad. 

Na otázku vhodnosti termínu odvozu komunálního odpadu (pátek) se vyskytlo 50 souhlasných odpovědí, jen ve dvou případech byl navržen 
jiný den.   
     Občané měli také možnost návrhů na zlepšení služeb v oblasti sběru a nakládání s odpady.  Rozmanitost odpovědí je poučná a tak všechny 
návrhy uvedené v anketních lístcích zveřejňujeme: 6x se vyskytl návrh na častější odvoz separovaných odpadů, 5x přemístit kontejnery na separovaný 
odpad od gymnázia jinam (např. za sokolovnu), 3x opravit příjezdovou cestu ke sběrnému dvoru, zvýšit počet odpadkových košů ve městě, instalovat 
koše se sáčky na psí výkaly. Separáty začlenit do vzhledu města – živý plot, zástěny z rohoží. Kontrola sběrných míst a úklid odpadu na zemi. Občané 
poukazují na přeplněné nádoby na objemný odpad ve sběrném dvoře. Přemístit kontejnery z Rubenovy a Komenského na méně frekventované místo, 
kontejnery u hřbitova přemístit na druhou stranu branky, instalovat rampu k vysokým kontejnerům ve sběrném dvoře. Dát do Zpravodaje co se může a 
nemůže odkládat a kam, zajistit úklid kolem nádob, najmout levnější firmu na odpady, nálepky na kontejnery, co je možno vhazovat, rozšířit povědomí 
o separaci nekupováním zboží v plastových obalech. Vadí přístup lidí k pořádku, provádět kontrolu oprávnění odkládat odpad na sběrných místech a 
ve sběrném dvoře. Po vysypání popelnice na komunální odpad ji vrátit na stejné místo. Více než taková strohá anketa by věci pomohlo neformální 
přiblížení záslužnosti třídění odpadu občanům a to doslova „vtloukáním do hlav“ – například: Milí občané! Při namátkovém nahlédnutí do obsahu 
nádob na domovní odpad před jeho odvozem, zjišťujeme v nich stále množství PET lahví a skleněných obalů. Kdo takto jednáte, položte si každý den 
otázku proč, když město vynakládá nemalé prostředky na ekologicky šetrné třídění domovního odpadu. Děkujeme Vám za pochopení naší snahy.  

Pavel Fila-odbor investic a místního hospodářství 

Je nutné, aby houkala siréna? V Legionářské ulici je zvuk sirény neúměrně silný a obzvláště v noci neúměrně akusticky zatěžuje 
obyvatele této ulice. Dnes přece existují mobilní telefony a hasiči mohou být jimi informováni o požáru, či nehodě ještě dříve než siréna 
dozní. 
     Spuštění sirény není v kompetenci města, ale Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Město na ovládání sirény a použití nemá 
žádný vliv.  
Kdy bude dokončena kanalizace v Legionářské ulici?  

     Vybudování kanalizace v Legionářské, Masarykově ulici a v ulici Za Bankou je závislá na podpoře z Ministerstva životního prostředí. V případě 
poskytnutí dotace, o kterou jsme žádali, bude stavba kanalizace co nejdříve uskutečněna.  
     Hřiště na starém hřbitově je stále některými občany používáno k venčení psů. Nedalo by se s tím něco dělat?   
     O problému venčení psů jsme již několikrát informovali občany městským rozhlasem a také jsme na tento problém upozorňovali ve Zpravodaji. Ke 
starému hřbitovu dáme informační tabulku s příslušným zákazem.  
     Nebylo by možné vybudovat na Žižkově retardéry? 
     Uvažuje se určitě o zpomalovacím prahu v polovině Bezručovy ulice. Není však vyloučeno, že bude Žižkov prohlášen za obytnou zónu a 
zpomalovací práh bude na začátku všech ulic.                                Vybráno z odpovědí v rozpravě občanů na zasedání Zastupitelstva města 30. května t. r. 

Základní školu v Židlochovicích, která je úplnou spádovou školou, navštěvuje 595 žáků z jedenácti obcí. Provoz školy zajišťuje 40 pedagogických 
11 nepedagogických pracovníků. Dětem k moderní výuce slouží odborné pracovny, počítačové učebny, čtyři multimediální pracovny na druhém stupni 
a dvě učebny s interaktivními tabulemi pro 1. stupeň. Žákům pomáhá již druhým rokem školní poradenské pracoviště se speciálním pedagogem a 
školním psychologem. 

Kromě výuky, exkurzí, přednášek, besed a mnoha výchovných a zábavných pořadů nabízí škola žákům činnost v 37 zájmových útvarech se 
zaměřením na cizí jazyky, matematiku, společensko vědní předměty, přírodu, myslivost a především sportovní vyžití.  Právě ve sportu dosahují žáci 
výborných a velmi dobrých výsledků. Ti nejmenší z prvního stupně se pravidelně umisťují na 2. místě ve vybíjené, v plavecké soutěži obsadilo naše 
družstvo mezi osmnácti týmy druháků a třeťáků 3. místo. Soutěží také v recitaci, matematice, atletických a mnoha dalších soutěžích.  

Na druhém stupni sklízeli naši žáci během školního roku úspěchy v mnoha sportovních disciplínách. V přespolním běhu obsadily mladší dívky 2. 
místo, starší dívky 3. místo, v soutěži jednotlivců získala děvčata v obou jmenovaných kategoriích 4. místo. Dívky i hoši hrají florbal – děvčat obsadila 
v okresním finále 2. místo stejně jako ve vánočním turnaji. Úspěšní byli rovněž v okrskovém kole ve šplhu – z  1. místa postoupili do okresního finále, 
kde obsadili 4. příčku. Chlapci osmého a devátého ročníku obsadili 2. místo a postoupili do republikového finále. (To se nakonec nekonalo.) Děvčata – 
gymnastky výborně reprezentovaly v okresním finále gymnastického trojboje, kde po srdnatém boji získaly pohár za 3. místo. Fotbalové družstvo 
rovněž příkladně hájilo barvy školy, když na turnaji základní škol a gymnázií v Adamově podlehlo až ve finálovém rozstřelu a obsadilo tak 2. místo. 
Také naši atleti nám tradičně dělají radost – z okrskového kola postoupili do okresního kola, kde mladší žáci vybojovali 1. místo. V krajském kole už 
úspěšní nebyli, avšak rozhodně získali cenné zkušenosti. Starší chlapci se umístili v okresním kole na 3. místě. Kromě kolektivního úspěchu vybojovali 
nejen chlapci, ale i děvčata řadu cenných osobních vítězství.                                                                                                          Mgr. Bohuslava Guldová 
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                                                                                                  Zahrada v srpnu 
Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stromů jádrovin, ale i v základním řezu peckovin. Odřezáváme letorosty napadené padlím. Stromy 

přetížené úrodou včas podpíráme, aby se nerozlámaly. Sklízíme pozdně zrající odrůdy višní, ranější švestky, slívy, mirabelky, broskve, pozdně zrající meruňky, maliny a 
ostružiny. 

Padaná jablka a hrušky zužitkujeme na mošty a ovocná vína. Dokončíme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní, meruněk a broskvoní. Povolujeme těsné 
úvazky po přeroubování stromů. U maliníku plodícího v červenci odřežeme těsně u země odplozené dvouleté pruty. Řežeme keře, které v červenci dokvetly. Upravíme 
je o jednu třetinu. Zastřiháváme živé ploty. Připravíme plochy pro nové trávníky. Zajistíme si nové stromky a keře ovocných dřevin pro podzimní výsadbu. Zakládáme 
nové záhony jahodníku. Pokračujeme ve výsadbě nebo přesazování kosatců. U rajčat pokračujeme ve vylamování a vyvazování. Koncem měsíce již odstraníme vrchol, 
aby lépe dozrály plody. Odstraníme také spodní listy u tyčkových rajčat, tím, docílíme lepšího provzdušnění. 

Nahrnujeme podzimní a zimní pór, aby se vybělila co nejdelší spodní cibulová část. Dokončujeme sklizeň cibule a sklízíme letní košťálové zeleniny a melouny. 
Kvetoucí rostliny hnojíme přípravky s vysokým obsahem draslíku. Jestliže už nehodláme pěstovat další zeleninu, osejeme pozemek rostlinami na zelené hnojení, které 
na podzim zapravíme do půdy.                                                                                                                                                                                           Připravil Jan Šotnar 

Program sportovních a kulturních akcí v červenci a srpnu  
 

1. července – 28. srpna – MKK – Co dokáží naše ručky – 
 výstava výtvarných prací dětí mateřských škol z regionu Židlochovicko  

� � �  
 Vinotéka RTIC – 3. Výstava meruněk – termín bude ohlášen podle doby sklizně 

Pořádá RTIC a ZO ČSZ 
� � �  

14. července – 14.00 hod. – Vojkovická neckiáda 
� � �  

15. července – Karmelská pouť v Syrovicích  
� � �  

10. – 12. srpna – Tradiční hody v Žabčicích 
� � �  

11. srpna – Vavřinecké hody v Sobotovicích a ve Vojkovicích 
� � �  

  13. – 18. srpna – Příměstský tábor – setkání s táborníky z Gbel  
 Pořádá Město Židlochovice, Sdružení Židlochovice a Junák 

� � � 
Sobota 18. srpna – 9 hod. – Prázdninový fotbalový turnaj pro kluky a holky 

Pořádá  FC Židlochovice na fotbalovém stadionu 
� � � 

 Sobota 18. srpna – 15 hod. – letní kino – Region Rock Fest 2007   
Bližší informace na plakátech. Vstupné 80 Kč. 

� � �  
18. – 19. srpna – Tradiční hody v Hrušovanech 

� � �  
18. – 20. srpna – Tradiční hody v Blučině 

� � �  
24 – 26. srpna – Tradiční hody v Moutnicích 

� � �  
Sobota 25. srpna – Rešovské vodopády a hrad Sovinec 

Odjezd v 7.15 hod. z autobusového nádraží.  
Poplatek 140 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ. 

Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk.  
Informace � 604 290 303  

� � �  
Sobota 25. srpna – 21.30 hod. – letní kino – Harry Potter – 

film k ukončení prázdnin. Pořádá město Židlochovice.  
� � �  

Na 2. září chystáme koncert v zámku při příležitosti 770. výročí první 
písemné zmínky o Židlochovicích ve spolupráci  

 s Městským divadlem v Brně. 
� � �  

Připomínáme, že uzávěrka Židlochovického zpravodaje  
je 15. v měsíci pro následující číslo. Moc prosíme, aby byl tento 
termín všemi organizacemi dodržován a respektován, jinak 

nelze zaručit uveřejnění kulturních akcí v této rubrice. 
    

Zahrada v červenci 
V období horkých dnů dbáme na pravidelné 

prokypřování povrchu půdy a okopávání na všech 
záhonech. Celer potřebuje přihnojit každý měsíc 
dávkou asi 20 g hnojiva na každý 1 m2 plochy. Je 
nejpříhodnější doba na výsev čínského zelí. 

Do poloviny července můžeme ještě vysévat 
fazole keříčkové, hrášek, karotku a červenou řepu. 
Celý měsíc se může vysazovat kadeřávek pro 
podzimní a zimní sklizeň. 

Okurky nakladačky i salátové musíme 
pravidelně zalévat a přihnojovat. Nenecháme je 
přerůst, ale pravidelně sklízíme. Pravidelná sklizeň 
nám zajistí dostatečné nakvétání a násadu plodů. 
Provádíme také chemické ošetření proti plísni 
okurkové. 

Ještě můžeme vysazovat předpěstovanou 
sadbu ranných kedluben, salátu, květáku a do 
brázd zimního póru. Velkou péči věnujeme 
rajčatům. Pokračujeme ve vylamování zálistků u 
tyčkových odrůd. Koncem měsíce začínáme sklízet 
cibuli ze sazečky a ozimý česnek. Pokračujeme ve 
sklizni bylinek a koření. Pravidelně zavlažujeme a 
sečeme trávníky. Odstraňujeme odkvetlé květy 
rostlin. Vysoké rostliny vyvazujeme k opěrám. 

U vistárie provedeme letní řez, zkrátíme 
výhony na polovinu. Dřeviny přihnojujeme hnojivy 
s vyšším obsahem dusíku. Růže a květiny na 
záhonech i okenním truhlíku zásobíme dostatečně 
draslíkem. 

Pokračujeme ve výsevu dvouletek (macešky, 
pomněnky, fialy), vysadíme cibuloviny kvetoucí na 
podzim (ocún, crocus) a přepichujeme dvouletky 
z červnových výsevů. Vysazujeme lilie bělostné. 
Dělíme a přesazujeme kosatce tak, aby oddenek 
z částí vyčníval nad povrch půdy. Lístky zkrátíme 
na polovinu až třetinu. Vylamujeme postranní 
poupata jiřinek a redukujeme počet stonků u 
chryzantém. 

Dokončíme sklizeň jednoplodících odrůd jahod. 
Vyčistíme porosty jahodníků od starých listů a 
odnoží a přihnojíme je. Zrušíme staré porosty 
jahod a připravíme půdu pro výsadbu nových. 

Pokračujeme ve sklizni rybízu, angreštu, malin 
a zahradních borůvek. 

Sklízíme pozdní odrůdy třešní, višně, meruňky, 
broskve, letní jablka a hrušky. Hned po sklizni 
můžeme třešně prořezat. Od poloviny července 
začínáme s očkováním ovocných dřevin ve druhé 
míze. 

Ve druhé polovině měsíce zahájíme pozdně 
letní řez jabloní a třešní, jako doplněk k základnímu 
zimnímu řezu. 

Maliník musíme dostatečně zalévat především 
v době dozrávání. Staré výhony odřízneme po 
sklizni těsně u země. Odebíráme letní řízky 
okrasných dřevin.  

   Připravil Jan Šotnar 
Informace o přípravcích na ochranu rostlin vám 

poskytnou webové stránky 
Státní rostlinolékařské správy (SRS) www.srs.cz 
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Mladým badmintonistům opět zacinkaly medaile 
 

 Poněkud neobvyklé letošní jaro  
                                                         

Výsledky v roce 2007 ukazují, že se práce 
s mládeží v badmintonovém oddíle TJ Sokol 
Židlochovice vyplácí. A co víc, objevují se nová jména 
mezi oceněnými. Za každou medailí je však veliká 
tréninková dřina. Proto nám dovolte podělit se s vámi 
o jejich úspěchy a touto formou poděkovat našemu 
mládí za vzornou reprezentaci TJ Sokol i města 
Židlochovice. 

Ondřej Král (l992) – člen juniorské reprezentace 
ČR, získal v Č. Budějovicích na celostátním turnaji 
hráčů do 17 let v únoru stříbrnou medaili ve čtyřhře 
spolu s P. Tomalou (Klimkovice). Na krajských 
turnajích hráčů do 17 a 19 let získal dalších 6 zlatých 
medailí. Bohužel mu zranění kotníku neumožnilo 
dohrát tuto sezónu. O to víc se těšíme na příští 
sezónu v kategorii mladších dorostenců – jeho 
postavení na žebříčku slibuje další úspěchy. Ondra také výrazně pomáhá 
k pěkným výsledkům družstvu Židlochovice A v soutěži dospělých.  

Michal Světnička (1994) – letošní poslední sezónu v kategorii 
mladších žáků do 13 let zakončil na květnovém Mistrovství ČR v Orlové – 
ziskem bronzu v jednotlivcích a stříbra ve čtyřhře spolu s Adamem 
Mendrekem (Sokol Jehnice). V lednu získal na celostátním turnaji žáků 
do 13 let v Č. Krumlově tři bronzové medaile a v březnu v Mostě stříbro a 
bronz. Bodoval i na krajských přeborech ve vyšších kategoriích – do 15 a 
17 let ziskem řady stříbrných a bronzových medailí. V celostátním 
žebříčku žáků skončil na 2. místě v jednotlivcích, na 1. místě spolu s A. 
Mendrekem z Jehnic ve čtyřhře a na 6. místě v mixu se svojí sestrou, 
letošní nejmladší účastnicí „nároďáků“ a Mistrovství ČR. 

Jan Srnec (1994) – jeho největším úspěchem byl zisk bronzové 
medaile ve čtyřhře spolu s Lukášem Buřilem (Sokol Jehnice) na 
celostátním turnaji žáků do 13 let v Mostě. I díky tomuto výsledku zakončil 
sezónu na žebříčku ČR ve čtyřhře jako desátý. Na krajském přeboru Jižní 
Moravy obsadil třetí místo v jednotlivcích, druhé ve čtyřhře a se svojí 
sestrou Veronikou získal stříbrné medaile v mixu. Spolu s Michalem 
přechází do kategorie U15 – tak jim držme palce, aby se jim dařilo i 
nadále.  

Monika Světničková (1998) – nejvíce ji potěšila bronzová medaile 
z celostátního turnaje žáků do 13 let v Č. Krumlově v mixu a bronzová 
medaile v celostátním turnaji žáků do 11 let v jednotlivcích. Na krajských 
turnajích získala dvě zlaté a čtyři stříbrné medaile. Spolu s bratrem se 
stala krajskou přebornicí v mixu. S výběrem Jižní Moravy žáků do 11 let. 

Veronika Srncová (1999) jako nejmladší hráčka 
získala tři medaile na Krajském přeboru žáků do 13 
let – bronz ve dvouhře, stříbro v mixu s bratrem a 
nejvíc ji potěšila stříbrná medaile ve čtyřhře 
s Monikou. Na krajském turnaji v Podivíně získala 
bronz v jednotlivcích a zlato ve čtyřhře s Monikou. 
Turnaj žáků v Židlochovicích vyhrála. 

Vzhledem k tomu, že tato děvčata budou 
v kategorii do 13 let startovat ještě čtyři a půl roků, 
jsou to výsledky skutečně výjimečné a bude jich jistě 
přibývat.  

Výše jmenovaní pozitivně motivují i další děti a 
jejich úspěchy se dostavily:Zbyněk Palášek – 2. 
místo na turnaji v Židlochovicích, 1. místo na turnaji 
v Brně, 3. místo na krajském přeboru ve čtyřhře. 
Michal Pírek – 3. místo na turnaji v Židlochovicích, 3. 

místo na turnaji v Brně. René Vúdia – 4. místo na turnaji v Brně, 5. místo 
na turnaji v Židlochovicích. Iva Nechvátalová – 2. místo na turnaji 
v Židlochovicích, 3. místo v Brně, 3. místo na Krajském přeboru ve čtyřhře 
s K. Kleinovou. Karolína Kleinová – 3. místo na KP ve čtyřhře, 4. místa 
na turnajích v Brně a Židlochovicích. 

První body v turnajích získali i Petr Gola, David Kejř, Filip Vašíček, 
Adam Svoboda, Marek Otýpka, Karel Fritsch, Zdeněk Hulínský, Mirka 
Hrdličková, Simona Hrdličková, Barbora Nekvapilová. 

Tak jako každý rok se všichni těšíme na červnový turnaj, kterým náš 
oddíl končí tuto úspěšnou sezónu. V příští sezóně plánujeme pro děti 
zkvalitnění tréninků rozšířením o třetí den čtvrtek a trenérskou posilu. 

V září očekáváme nové děti – zájemce o tento krásný sport – 
badminton. 

A jek se vedlo dospělým? 
V uplynulé sezóně reprezentovaly Sokol Židlochovice dvě družstva 

dospělých. B tým skončil v oblastním přeboru na 7. místě z 10 účastníků. 
A tým skončil v krajském přeboru supiny B na 2. místě. Ve finále o přímý 
postup jsme se utkali s Jihlavou. Oslabený tým (o zraněného Pavla Giňu) 
prohrál v Jihlavě 6:2. O postup z druhého místa do krajského přeboru 
skupiny A se naše družstvo utká v dvojzápasové baráži s týmem Bystřice 
pod Hostýnem v září. 

Dana Světničková – členka výkonného výboru Jihomoravského 
badmintonového svazu a Vlastimil Helma – předseda oddílu badmintonu TJ 

Sokol Židlochovice

 Teplý charakter počasí v předchozím období (začal v září loňského roku) pokračoval s několika výjimkami i na jaře. Teplotně byly všechny jarní 
měsíce nadprůměrné (březen byl dokonce nejteplejším od roku 1990). Srážkově bylo jaro (i když se to může zdát divné) nepatrně podprůměrné, ale to 
jen díky mimořádně deštivému závěru března (nejdeštivější od roku 1990). Z důvodu teplého průběhu počasí byly rovněž uspíšeny všechny projevy 
v přírodě. A nyní jednotlivé měsíce v řeči čísel podrobněji.  

Jak již bylo v úvodu řečeno, byl měsíc březen nejteplejší a zároveň nejdeštivější od roku 1990. Průměrná teplota +7,4°C byla o 3,3°C vyšší než je 
dlouhodobý normál a pro zajímavost dokonce o 5°C vyšší než loňský chladný březen. Srážek spadlo mimořádných 69,3mm, což znamená 267% 
normálu (polovinu úhrnu představuje nečekané vydatné sněžení před prvním jarním dnem). Toto sněžení 20. března (ráno 8cm sněhu) bylo pro 
průběh měsíce netypické a zcela překvapivé (sníh vydržel 3 dny). Začátek měsíce byl vcelku normální se srážkami, polovina a závěr měsíce byly velmi 
teplé. Kolem prvního jarního dne se objevilo několik chladných dnů (popsané sněžení). Za celý měsíc se vyskytly pouze 2 dny s mrazem (minimální 
teplota -0,5°C byla naměřena 5. března). Maximální teplota +19,2°C byla naměřena 13. března. Teplý průběh se projevil i v přírodě, meruňky letos 
rozkvetly již 17. března a tedy nejdříve za 17 let pozorování. Nejstudenějším březnem se stal ten v roce 1996 s průměrnou teplotou +0,8°C (odchylka -
3,3°C) , který měl 23 dnů s ranním mrazem, 11 dnů se sněhovou pokrývkou a maximální teplotu v celém měsíci pouze +10,3°C. Nejteplejší březen byl 
pak ten právě popsaný letošní. 

Druhý jarní měsíc opět pokračoval v nastoleném trendu. Byl velmi teplý a současně velmi suchý (pršelo pouze 1 den). První dekáda byla příjemně 
jarní s teplotami 15-20°C, zbývající část měsíce pak téměř „letní“ s teplotami většinou v rozpětí 20-25°C. Dne 14. dubna se vyskytl první letní den 
(teplota nad 25°C). Šlo o nejčasnější letní den od roku 1990. Průměrná teplota v dubnu byla +12,6°C (odchylka +3,4°C) a úhrn srážek 3,7mm 
představuje  pouze 10%. Nejnižší teplota se vyskytla 5.dubna, kdy bylo ráno naměřeno -1,7°C (jediný den s ranním mrazem).  Nejteplejším dnem se 
stal 28. duben, kdy teplota dosáhla letních +27,3°C (celkově byly 3 dny s teplotou přes +25°C). Tak, jak meruňky rozkvetly již v březnu, tak také třešně 
začaly kvést dříve a to  již 6. dubna a  jahody pak rozkvetly 16. dubna.  Nejchladnějším  dubnem  byl  ten  v roce  1997  s průměrnou   teplotou +7,0°C  
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(odchylka -2,2°C). O chladném průběhu tohoto měsíce napovídá 11 dní s mrazem (minimální teplota -3,7°C) a 2cm sněhu, které napadly ráno 16. 
dubna. Nejteplejší duben byl pak v roce 2000 s průměrnou teplotou +13,5°C (odchylka +4,3°C) s chladnější první polovinou měsíce a teplejším 
koncem měsíce, kdy se již objevily letní dny (celkem jich bylo 7, maximální teplota +27,6°C). 

Květen byl teplotně rovněž nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Průměrná teplota +16,8°C znamená odchylku +2,2°C (nejmenší kladná 
odchylka z jarních měsíců), naměřených 25,9mm srážek představuje 46% normálního úhrnu. První dekáda května byla v úvodu chladnější beze 
srážek, postupně se mírně oteplovalo (teploty kolem 20°C) a sprchlo. Druhá dekáda byla zpočátku teplá (teploty nad 25°C), postupně se srážkami a 
ochlazením (16 – 19°C). Poslední dekáda byla velmi teplá (nad 30°C), v závěru se slabým deštěm a ochlazením. Maximální teplota +32,7°C byla 
naměřena 25. května, minimální teplota +1,4°C pak 2. května (za pozornost stojí, že to byla nejnižší minimální teplota v květnu za posledních 10 let). 
Letních dnů bylo zaznamenáno celkem 13 a vyskytly se také 4 tropické dny (teplota nad 30°C). Bouřka se neobjevila žádná. Třešně dozrály 10. května 
a jahody 15. května. Nejteplejší květen byl v roce 2003 s průměrnou teplotou +17,6°C (odchylka +3,0°C), kdy bylo celkem 17 letních a 2 tropické dny 
(maximum +31,3°C již 8. května). Nejchladnější pak byl květen 1990 s průměrnou teplotou +10,6°C (odchylka -4,0°C) s žádným letním dnem 
(maximální teplota +22°C) a 16-ti dny s teplotou pod 15°C.  

Pro většinu z nás bylo toto teplé jaro vcelku příjemné (přálo především výletům za krásami přírody), i když srážek mohlo být (zejména v dubnu) 
přece jen o něco více. A tak si i přes současné teplé počasí přejme, aby léto bylo snesitelné a aby nás nepostihly nějaké extrémní projevy počasí, o 
kterých nyní často ve sdělovacích prostředcích slýcháváme.                                                                                                                         Ing. Karel Král 

 
 

Sedmička v dějinách Židlochovic – 6. část 
1817 
Také v tomto roce byla v Židlochovicích katastrofální neúroda a drahota 
dostoupila nebývalé výšky: míra žita stála 25–30 zlatých, míra pšenice 
dokonce 38-40 zlatých, míra brambor 8 zlatých.  Kronikář zaznamenal, že 
půl roku nebylo chleba v domech a lidé vážili si ho více, než zlata.  

1937 
V červnu vznikla myšlenka, že by bylo dobré uspořádat v Židlochovicích 
letecký den a seznámit tak širokou veřejnost s velkým pokrokem 
vynálezu, který se již uplatňoval v odvětví dopravy. Pořádáním leteckého 
dne se ujala městská rada. Všechno bylo vyjednáno a letecký den se 
konal v sobotu 31. července odpoledne a v neděli 1. srpna po celý den. 
Letiště bylo na nivě státního statku v místech, kde se od silnice do Žabčic 
odděluje cesta do Unkovic. Na programu byly lety s obecenstvem ve 
sportovních i dopravních letadlech a v sobotu večer byl proveden nad 
okolními obcemi připravený a předem ohlášený ukázkový bombardovací 
útok, při kterém místo šrapnelů byly shazovány pytlíky sádry, při čemž 
jednotky Civilní protiletecké ochrany prováděly všude zásahy; v neděli 
pak byla na letišti přednáška s prohlídkou letadel a odpoledne skupinové 
lety ve formacích, letecký útok na letiště, souboj letounů, seskoky 
padákem, start bezmotorového letounu ve vleku za motorovým letadlem, 
plachtění a akrobacie na bezmotorovém letadle a konečně cukrový déšť, 
při kterém bylo shozeno mezi diváky mnoho cukrovinek.  

1937 
V srpnu bylo provedeno opět sčítání, podle kterého měly Židlochovice 
536 domů a 2 764 obyvatel. Z tohoto počtu bylo jen 175 obyvatel 
německé národnosti a do německé školy chodilo 12 žáků. České školy 
byly ve městě dvě: obecnou se šesti třídami navštěvovalo 270 žáků a 
měšťanskou dívčí a chlapeckou s osmi třídami navštěvovalo 273 žáků. 
Jsou zaznamenány i ceny některého zboží potravin, jež v tomto roce 
platily. Pánská košile stála 40–57 Kč, metr flanelu bylo možno koupit už 
za 3 Kč, metr záclonoviny stál 16,45 Kč, pánské polobotky z jemného 
telecího boxu byly za 59 Kč, polobotky pro školáky s gumovou podešví za 
12 – 19 Kč; 1 kg vepřového masa stál 15 Kč, telecí 12 Kč, hovězí 13 Kč, 
za 1 kg krmené husy se platilo 10 Kč, 1 kg cukru stál  6 Kč, 1 kg čokolády 
12 Kč, 1 litr mléka s donáškou do domu 1,20 Kč, 1 kg selského másla 12 
– 16 Kč, 1 litr čistého lihu byl za 40 Kč, 1 l vína za 3,50 Kč. Jízdné vlakem 
ze Židlochovic do Brna stálo 4,30 Kč. 

 

 

1947 
V jednom srpnovém dni 1947 byla sledována doprava na silnici Brno – 
Břeclav;  v době od 6 hod do 20 hod. projelo podle sčítání silniční správy 
na této silnici oběma směry: 201 osobních aut, 15 autobusů, 18 traktorů, 
78 motocyklů, 157 nákladních aut, 20 aut s přívěsným vozem, 238 
jízdních kol, 20 povozů s jedním koněm a 65 povozů se dvěma koňmi. 
Průměrný počet cestujících vlakem ze stanice Židlochovice a zpět byl 
denně 2 500 osob. 

1957 
V červenci přijela do Československa stranická a státní delegace vedená 
prvním tajemníkem ÚV KSSS N. S. Chruščovem a předsedou Rady 
ministrů N. A. Bulganinem.  Po pobytu v Praze odcestovala delegace 
letadlem na Slovensko. N. S. Chruščov odletěl do Ostravy, druhá část 
vedené N. A. Bulganinem, odejela auty do Brna. Celá tato početná 
delegace pak projížděla v sobotu 13. července přes Židlochovice, které 
byly slavnostně vyzdobeny. Podél silnice stály tisíce zaměstnanců 
místních závodů i dětí ze škol. Kolona aut přijela v 10,40 hod. Bylo to 23 
černých Tatraplánů nejnovější výroby. Před Národním domem třetí auto 
neočekávaně zastavilo a vystoupil z něj předseda Rady ministrů Bulganin 
a náš předseda vlády Viliam Široký. Jejich auto pomalu odejelo a oba 
státníci šli zvolna pěšky za nadšeného jásotu obyvatelstva. Každý, kdo 
byl nablízku, se jim snažil podat ruku, což se značnému počtu obyvatel 
podařilo. Oba státníci se zvolna ubírali k mostu doprovázení hustým 
špalírem. Ostatní auta doprovodu zůstala stát na náměstí. Za mostem u 
mlýna (před domem fotoslužby) čekalo na oba vzácné státníky jejich auto. 
Než do něj nasedli, stiskl ještě předseda Bulganin ruku 71leté Růženě 
Červíčkové a něco jí říkal, čemuž ona v rozčilení nerozuměla. Kolona pak 
pokračovala v cestě k Brnu.  

1957 
1. srpna 1957 ohlásil tehdejší Okresní dům osvěty, že otvírá v zámeckém 
parku Letní divadlo. Na pořadu slavnostního aktu zahájení měl být 
koncert dechového orchestru Zvonařka z Prahy za řízení Karla Valdaufa. 
Protože však bylo po 15. červenci, téměř denně pršelo a bylo chladno, 
nebylo letní divadlo vybudováno a ohlášený koncert se konal 
v divadelním sále sokolovny. Spoluúčinkovala a průvodní slovo měla 
Zorka Kohoutová, zpíval Jarka Sedláček. Divadelní sál byl přeplněn – 
přítomno bylo 753 posluchačů.  

Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

 

Moudrá slova:            
Bráním se rozdělení na věřící a nevěřící. Ti druzí mohou být Bohu blíže než člověk, 

který se prohlašuje za věřícího. 

Mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová v odpovědi na otázku novináře, zda mohou křesťanské poutě 
nabídnout něco i nevěřícím. 

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

�
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 Zapomenuté výročí bitvy u Zborova 
                                                                V historii národů jsou okamžiky, které mají klíčový význam pro jejich další osud, které tvoří nedělitelnou a nepomíjitelnou součást jejich dějin. 

Stává se sice, že další generace často nezodpovědně a nepietně na tyto závažné události zapomínají, ony zde však jsou a jejich politický a morální 
ohlas zůstává a tvoří historickou páteř národa.  

2. července 1917, tedy před devadesáti lety, byla svedena bitva u ukrajinské obce Zborov – bitva u Zborova. Zde po prvé po téměř 300 letech od 
osudové Bílé hory samostatně vystoupily československé legie v 1. světové válce. 

V rámci ruské ofenzivy zaútočila Československá střelecká brigáda, vytvořená z rakouských zajatců – Čechů, kteří se dobrovolně přihlásili do boje 
za státní samostatnost českého národa, na postavení rakousko-uherské armády a v krátkém čase dosáhla nečekaného úspěchu – zdolala a prolomila 
všechny tři důkladně opevněné rakouské linie. 

Co říci k tomu dnes, po devadesáti letech? Že její vojenský a ještě více politický význam byl jednoznačný a že jenom neschopnost ruského velení 
znemožnila využít tohoto nečekaného průlomu k vojenské akci, která mohla být dalekosáhlá.  

Pokusme se po devíti desetiletích uvést nejzákladnější vojenské údaje. Na československé straně bojovaly dva střelecké pluky. Celkem 6 287 
mužů. Během přesunu do bojových pozic došlo u II. praporu 2. pluku, tvořeným pouze mobilizovanými českými starousedlíky převedenými sem 
z ruské armády (ne tedy dobrovolníky z řad zajatců) ke vzpouře a vojáci odmítli jít do zákopů. Tím v kritických okamžicích klesl počáteční stav brigády 
o 700 mužů. Čechoslováci zaujali více jak šestikilometrový úsek fronty jihozápadně od městečka Zborov mezi vesnicemi Pohrebce a Jozefovka. Na 
rakouské straně byla 19. pěší divize, jejíž součástí byly i tři pluky z Čech, která disponovala 12 600 muži. 

Útok začal v devět hodin a kolem desáté hodiny byl již první sled rakouských zákopů v československých rukou a útočníci již postupovali do 
postavení druhého, které bylo ovládnuto za další hodinu, přičemž byla v urputných bojích dobyta i silně opevněná výšina Mohyla. Kolem 15. hodiny 
padla i třetí linie opevnění a útočníci pronikli do hloubky čtyř kilometrů za toto obranné pásmo, na němž nápis hlásal, že je nedobytné. Bylo to 
nečekané a téměř neuvěřitelné vítězství, bohužel bez taktického využití z ruské strany. 

Byly však i oběti. Během útoku opadlo 167 mužů (z toho 5 velitelů rot), raněno bylo téměř 1 000 vojáků a nezvěstných (asi zajatých) zůstalo 11. 
Naproti tomu bylo získáno přes 4 000 zajatců a velké množství výzbroje. Dalo by se ještě mnohé psát o této pozoruhodné bitvě. O novém 
(československém) způsobu útoku ne v řadách, ale v hloučcích, což bylo pro nepřítele překvapením. O obrovském nadšení, které dokázalo překonat 
početní převahu protivníka jak co do počtu, tak i výzbroje.  

Pro nás je však velmi zajímavou skutečností, že u Zborova bojoval i náš občan pan Josef Hrazdil. Pocházel z Borkovan (nar. 27. 11.1896) a do 
legií vstoupil krátce po svém zajetí v roce 1916. Stal se příslušníkem 1. střelecké roty I. praporu 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad. U Zborova 
bojoval, když mu bylo necelých 21 let a jednou mně, dychtivému malému klukovi vyprávěl, že již tehdy byl kulometčíkem. „Byl jsem mladý, plný 
bojovného zápalu a tenkrát jsem ležel s kulometem na stráni na d rakouskými zákopy a pral do nich ostošest.“  Však také za hrdinství v této bitvě 
obdržel nejvyšší ruské vyznamenání Řád sv. Jiří IV. stupně.  Na základě těchto skutečností byl poslán do poddůstojnické školy a svou vojenskou 
kariéru ukončil jako četař v záloze. Dnes zůstává z této slávy jen v rodině opatrovaná složka dokladů nejrůznějších významů a nejširších charakterů. 
Od dekretů a udělení vyznamenání (jeden je podepsán T. G. Masarykem) přes vzorně uvedené poznámky z poddůstojnické školy, legionářské noviny 
vycházející na Sibiři a dokumentující tehdejší náladu mezi vojáky v roce 1919, až po agendu odbočky Československé obce legionářské v poválečném 
období, jejíž byl Josef Hrazdil předsedou. Zažloutlé a některé již těžko čitelné listiny svědčí o tom, že jejich držitel byl nejenom válečným hrdinou, ale i 
oblíbeným společníkem a organizátorem. Při tom jsme ho znali jako člověka tichého, spíše nenápadného – jak jsme se všichni mýlili.  

A ještě několik slov k těm vyznamenáním. Málokdo jiný v Židlochovicích jich tolik obdržel. Tak tedy: v první řadě již zmíněný Řád sv. Jiří IV. 
stupně, který mu byl udělen ruským frontovým velitelem v roce 1917, Československý válečný kříž, Revoluční medaile, Medaile vítězství, Zborovská 
medaile, Pamětní medaile pluku Jiřího z Poděbrad. Nelze opomenout, že u nás se často díváme na vyznamenání se shovívavým úsměvem. Není 
ovšem „metál jako metál.“ Za některý se riskuje život.  

Ještě se pro zajímavost podívejme, jaké byly další osudy účastníků bitvy u Zborova, kteří měli nadřízený vztah k Josefu Hrazdilovi. 
 Velitelem frontového úseku byl generál Vjačeslav Platonovič Trojanov. Za úspěch československé brigády byl jmenován generálem a ustaven 

velitelem 1. finské divize. Po bolševickém převratu se marně pokoušel udržet bojeschopnost divize a na jaře 1918 byl podřízenými vojáky zavražděn.  
Podplukovník Dimitrij Nikolajevič Zembalevskij od konce června 1917, tedy i u Zborova, velel 2. československému střeleckému pluku. Koncem 

listopadu 1917 obdržel dovolenou, z níž se již do legií nevrátil a jeho další osudu jsou neznámy. 
 Podkapitán Radola Gajda velel I. praporu 2. pluku. Vojensky byl velmi schopný, dosáhl až hodnosti generála. Jeho vojenská kariéra byla 

v rozporu s jeho politickou fašistickou orientací, pro niž byl degradován a vyloučen z armády. V roce 1939 za druhé republiky mu byla vrácena 
generálská hodnost, po roce 1945 však byl odsouzen na dva roky vězení. 

Praporčík František Voců, velitel 1. roty. Vyznamenal se ve zborovské bitvě a posléze velel I. praporu pluku. V září 1917 se dobrovolně připojil 
k prvnímu transportu legionářů do Francie, kde byl velitelem roty. V bojích u Vonaices byl těžce raněn. Po roce 1918 měl v armádě hodnost 
podplukovníka. V roce 1921 odešel jako plný invalida do důchodu.  

Josef Hrazdil, kulometčík u Zborova. Po návratu domů mu československý stát prodal část zelinářské zahrady bývalého Robertova areálu. V roce 
1940 byl i s rodinou německým komisařem Jeschkem na hodinu z domu vyhnán bez umožnění náhradního bydleni. Po 2. světové válce se stal 
podúředníkem zemského úřadu. Zemřel v červenci 1961. 

Povšimněme si však ještě také dvou hlavních protagonistů bitvy velících na rakouské straně. První je Böhm - Ermalli, svobodný pán von, 
generálplukovník rakousko-uherské armády. V červenci 1917 byl velitelem armádní skupiny Böhm - Ermalli v oblasti u Zborova. V roce 1918 byl 
vojenským poradcem císaře Karla.  V prosinci téhož roku byl penzionován a v lednu 1922 byl přijat se zpětnou platností jako československý generál 
ve výslužbě. Žil v Opavě a v roce 1939 obdržel německou hodnost generála polního maršála.  

Druhým je Kletter von Gromnik Ernst, polní podmaršál. U Zborova byl velitelem 9. sboru. Po skončení války byl penzionován a obdobně jako 
Böhm -Ermalli byl na podzim 1919 přijat jako generál ve výslužbě do čs. Armády. Cesty historie jsou nevyzpytatelné.  

Dnes připomíná slavnou bitvu památník nedaleko Zborova severně od pověstné kóty 352. Byl vybudován v letech 1926–27 a osazen česko 
polským nápisem. V červenci 1927 byla vykonána velká národní pouť ke Zborovu i za účasti čestné vojenské roty. Za druhé světové války byl 
památník značně poškozen, území připadlo Sovětskému svazu a sovětská strana povolila opravu a osazení nové desky, nyní již s nápisem s česko – 
ukrajinským. Další návštěvy však byly zakázány a o památník se až do roku 1990 starali o¨pouze obyvatelé vesnice, díky nimž byl uchován v podobě 
z roku 1946 až do dnešní doby.  

Sic transit gloria mundi. Tak pomíjí světská sláva. 
JUDr. Miloslav Jurák 
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Řádková inzerce 
PM REALITY oznamuje, že od 1. 7. 2007 otevírá pobočku 

v prostorách bývalých kanceláří Úřadu práce.  
 Otevřeno Po - Pá 9 - 17 hod. 

����  ����  ���� 
Přijmeme brigádníky – chlapce, ve věku od 15 let na sklizeň 

meruněk v období měsíce července. 
 ���� 724 523 328 

����  ����  ���� 
Pronajmu garáž v Legionářské ulici.  

���� 547 234 098 - po 20. hodině 
����  ����  ���� 

Dražba řadového RD v Žabčicích. Vyvolávací cena 2,9 mil. Kč. 
Informace ���� 777 028 938 

 

INZERUJTE  
V ŽIDLOCHOVICKÉM ZPRAVODAJI  

Cena za jeden cm2 činí 5.50 Kč. 

	 	 	 

Řádkovou inzerci v rozsahu  
tří řádků uveřejníme zdarma. 

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: ���� 603 476 699 

 



 

Zaznamenali jsme 
  

• V parčíku naproti informačního centra rozkvetl začátkem června liliovník tulipánokvětý. Tomuto okrasnému stromu před několika lety 
někdo ulomil terminál. Strom však obrostl a zdá se, že se mu na tomto místě daří. Liliovník je častým stromem v našich okrasných 
parcích. Pochází ze Severní Ameriky a může dosáhnout výšky až 40 m.  

• V sobotu 26. 5. 2007 se v našem městě uskutečnilo setkání Židlochovických rodáků narozených v roce 1947. Setkání, kterého se 
zúčastnilo 41 rodáků se všech koutů republiky a také ze zahraničí (Slovensko, Rakousko), bylo slavnostně zahájeno v obřadní síni 
staré radnice, kde nás přivítal starosta Ing. Vitula. Po slavnostním přípitku a podpisu do pamětní knihy, jsme se přesunuli do zámku, 
kde jsme si za doprovodu průvodce pana Chvály prohlédli interiér zámku a kaple. Na zámeckých schodech pak proběhlo nezbytné 

fotografování všech zúčastněných. Po této oficiální části jsme se přemístili do Národního domu, kde byl zajištěn oběd a večeře. Volnou zábavu, která 
probíhala až do pozdního večera, nám zpestřila živá muzika. Připravený program a celý průběh našeho setkání měl velký ohlas u všech účastníků tohoto 
setkání. Dovoluji si proto touto cestou poděkovat jménem všech účastníků setkání panu Rudolfu Jenišovi, který toto naše setkání připravil a organizoval.  

           Ing. Vítězslav Hrazdil 

• Dne 18. 5. 2007 uvedl Brněnský deník anketu „Lidé z Židlochovic, co vás trápí?“ Paní M. V. si v ní stěžuje: „V Židlochovicích je sice dost lékařů, ale málo 
odborníků. Například na gynekologii musíme do Brna.“ Dovoluji si uvést na pravou míru následující informace a prosím o jejich zveřejnění v místním 
informačním časopise města Židlochovic. Gynekologická ambulance se již mnoho let nachází v 1. patře budovy polikliniky, na náměstí Míru 149. 
Provoz je zabezpečen denně v dopoledních hodinách a tři dny v týdnu též odpoledne. V ordinaci se střídají dvě lékařky, obě s atestací v oboru 
gynekologie a porodnictví, a ženská sestra s odborným pomaturitním vzděláním. Na vyšetření je vhodné se napřed objednat. 

                                                                                                                          MUDr. Hana Krchňavá a MUDr. Michaela Kostková 

• Český den proti rakovině – XI. Květinový den, se konal 16. května 2007. V Židlochovicích bylo prodáno 747 kytiček za 22 733,50 Kč. Všem dárcům 
děkujeme za dobrovolný finanční příspěvek.                                                                                                     Mgr. Helena Marková, Gymnázium Židlochovice  

• O rozhledně Vladimíra Menšíka na Hlíně jsme již naše čtenáře informovali. Připomínáme, že v dubnu až září je rozhledna otevřena o víkendech a svátcích 
od 10 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. V říjnu až březnu je otevřeno v neděli od 13 do 15 hod. V případě nepříznivého počasí, např. při silném větru, bouřce 
či vánici je rozhledna uzavřena. Mimo uvedenou dobu můžete si návštěvu domluvit na telefonním čísle 723 095 552. Vstupné činí 10 Kč, pro děti do šesti 
let je vstup zdarma. 

• Sobotní odpoledne 9. června mohli strávit naši občané na náměstí, kde probíhala slavnost k 770. výročí první písemné zprávy o městě. I když bylo horké 
letní počasí a bylo příjemnější být někde u vody, přilákal pestrý program na tři stovky spokojených návštěvníků. 

• Kraj schovaných řek je název knížky, kterou vydal region Moravskokrumlovska za podpory ČEZ. Autorka skvělých fotografií i zhutněných textů Jarmila 
Kocourková představuje čtenářům nádhernou krajinu tří středních toků Jihlavy, Oslavy a Rokytné Připomíná tak krásu krajiny, kterou mnozí hledají bůhví 
kde, jenom ne doma. 

• Článek JUDr. Miloslava Juráka na straně 6 připomíná bitvu u Zborova v roce 1917 a tím předznamenává devadesáté výročí vzniku Československé 
republiky, které budeme vzpomínat v roce 2008.  K tomuto výročí chystáme výstavu, která by připomněla našim občanům 28. říjen 1918. Už nyní 
v předstihu prosíme všechny občany, kteří vlastní nějaké dokumenty, jako např. pohlednice z fronty, dopisy, vyznamenání apod., aby je poskytli naší 
redakci. Dokumenty okopírujeme a ihned vrátíme. 

• V sobotu 16. června navštívili židlochovičtí senioři partnerské město Gbely, aby se tam setkali se členy tamní Jednoty důchodců. Klimatizovaným 
autobusem jsme dojeli před gbelský kulturní dům, kde nás čekalo překvapení za překvapením. Byli jsme přivítáni primátorem města i členy Jednoty, 
přípitkem slivovicí a posezením v novém kulturním domě. Na stolech byly připraveny sladké i slané dobroty, víno a to vše bylo umocněno příjemnou 
hudbou a tancem. Po vzájemném představení se a povídání o činnosti obou spolků – u nás SPOZ a u nich Jednota dôchodcou, jsme se vydali na malou 
vycházku spojenou s prohlídkou zdejšího kostela. Po návratu do kulturního domu se nám představil jejich folklorní soubor s živou muzikou – v souboru také 
tančili členové Jednoty. Vystoupení bylo velmi milé a s takřka profesionální úrovni. Zatančili jsme si také při zpěvu a harmonice. V podvečer jsme se se 
svými přáteli rozloučili, jejich kapela nám vyhrávala ještě při odjezdu autobusu. Srdečně našim Gbelanům děkujeme a těšíme se na listopadové setkání 
v Židlochovicích.                                                                                                                                                                   Karin Rejžková, předsedkyně SPOZ 

• 17 a 18 května vystoupili žáci základní školy na školní akademii v nově zrekonstruovaném sále Masarykova kulturního domu s pořadem Možná přijde i 
kouzelník aneb www.skolavpohodě.cz.  V pěkném, pestrém a vtipném programu i příjemné atmosféře vytvořily rodičům i početné veřejnosti zajímavou 
podívanou. Uznáním účinkujícím byl potlesk početných návštěvníků.   

• Vzhledem k velikému množství příspěvků otiskneme druhou část cyklistického výletu do okolí Židlochovic v příštím čísle.   

• Putování po Modrých Horách se můžete zúčastnit v kraji červených vín v jižním cípu Moravy. V pátek 6. července budou slavnostně otevřeny pěší trasa a 
cyklostezka po Modrých Horách. Od 9 hodin můžete v kterékoliv obci – Bořeticích, Kobylí, Němčičkách, Velkých Pavlovicích nebo Vrbici začít putování po 
symbolickém kruhu, který vás provede vinařskou krajinou s nádhernými výhledy do okolí, mnoha sakrálními památkami a turistickými zajímavostmi.  
V každé obci bude připraveno registrační místo, kde kromě potvrzení do cestovního průkazu bude možné ochutnat vzorky místních typických vín i 
kulinářské speciality. Informace: www.boretice.cz, www.kobyli.cz, www.nemcicky.cz, www.velke-pavlovice.cz, www.vrbice.cz.  

• Myslivost a příroda 2007 se jmenovala tématická výstava, která se konala v dubnu v prostorách židlochovické sokolovny. V rámci výstavy se mohli žáci a 
studenti místních škol zúčastnit soutěže. Úkolem bylo určit 10 vystavených exponátů drobného ptactva. Z počtu asi 150 odpovědí bylo 9 odpovědí 
správných a vylosovanou výherkyní se stala studentka místního Gymnázia Jana Koždoňová, která obdržela velkou naučnou encyklopedii o přírodě. 
Gratulujeme! 

Pěknou a prosluněnou dovolenou s mnoha příjemnými 
zážitky i odpočinkem Vám přejí 

zaměstnanci MěÚ a redakce našeho 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 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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