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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

Významné mezníky naší novodobé historie končily číslem osm 
28. října 1918 vznikla Československá republika. Po 

třistaletém období, ve kterém na mapě chyběl Český stát, se 
objevil stát nový. Stát, kterým vyvrcholilo mnohaleté úsilí 
národních buditelů. Češi a Slováci si znovu, tak jako v období 
Velké Moravy, podali ruce a začali opět budovat společný stát. 
V jeho čele stála osoba nadmíru povolaná, osoba, která se stala 
symbolem a získala si úctu a vážnost u nás doma i v zahraničí.  
T. G. Masaryk se stal prvním prezidentem nově vzniknuvšího 
státu. Československá republika si postupně získávala respekt a 
úctu nejenom v Evropě. Po dvacetileté existenci se objevila mezi 
deseti nejvyspělejšími státy světa. Žel, toto období však přineslo 
také velké nebezpečí v podobě narůstajícího fašismu v Evropě. 
Přišel rok 1938, který na jedné straně přinesl nebývalé odhodlání 
Československou republiku ubránit, na druhé straně však přišla 
nepříjemná sprcha v podobě Mnichovské dohody v září téhož 
roku. Okleštěná republika se již neměla šanci ubránit. Po 
mnichovském diktátu a vytýčení nových hranic Německého státu 
došlo 9. října 1938 k úplnému obsazení i sousedních Vojkovic 
německým vojskem. Sousední Vojkovice se staly součástí tzv. 
Velkoněmecké říše.    

Po ukončení druhé světové války prožívá republika další 
neméně významný rok. Přichází tzv. Vítězný únor 1948. 
Komunistický puč se plně projevil i v našem městě. Už 26. února 
byla akčním výborem převzata správa továrny Avion. Perzekuce 
občanů svým rozsahem předčila dobu nacistické okupace. Osm 
židlochovických občanů bylo odsouzeno ke trestům v rozsahu 
od několika měsíců do několika roků, dokonce až na 10 let. 
Jednalo se o politické procesy a někteří z odsouzených 
vykonávali tresty v táborech nucených prací v uranových dolech  

v Jáchymově. Vrátili se s podlomeným zdravím. V roce 1968–69 
byly rozsudky zrušeny jako protizákonné.  

V období, ve kterém se dostává náš stát do bloku tzv. 
socialistických států, ztrácí naše republika možnost zapojit se do 
celosvětových ekonomických vazeb. Mnoho našich schopných 
lidí republiku opouští, mnozí poznávají život v táborech 
nucených prací, mnozí mladší jsou odvedeni do vojenských 
pomocných technických praporů – PTP. Padesátá léta byla velmi 
krutá. Dostatečně vypovídajícím dokumentem jsou politické 
procesy.  

Přichází rok 1968, kdy svitla jakási jiskřička naděje. Ožívá 
spolkový život a zdá se, že demokratické principy se začínají 
opět probouzet. Bylo to však jen klamné zdání. A jakoby se 
situace po nádherném a slibném jaru po třiceti letech opakovala. 
21. srpna nás „bratrská“ vojska osvobodila z údajné plíživé 
kontrarevoluce a slibný vývoj zastavila. Přišlo období 
normalizace, které sice nestínalo hlavy, ale křivilo charaktery.  

Žijeme v České republice a po odloučení Slovenska jsme 
zcela samostatní. Máme nové problémy, které si v mnohém 
zaviňujeme sami. Nemáme se už na koho vymlouvat. Jsme 
obklopeni státy Evropské unie, ke kterým také patříme. Ještě 
před několika lety se nám ani v bláhových snech nezdálo, že 
bychom mohli volně překračovat hranice evropských států. 
Schengenská dohoda platná od 21. prosince 2007 nám tento 
volný pohyb umožnila a náš sen se stal skutečností. Nikdo nás 
na hranicích nebude kontrolovat, k volnému pohybu po 
Evropské unii nebudeme potřebovat ani pas. A tak jen na nás 
záleží, jak se do Evropy začleníme a jak nabytých svobod 
budeme užívat.                                                                         

                                                                                   Redakce                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výběr z usnesení RM 16. listopadu 2007 

RM rozhodla:  
� vypovědět společnosti AGRO Vojkovice nájem 

všech pozemků v majetku města Židlochovice 
v lokalitě Líchy uvnitř chráněného území před 
povodněmi a současně určených územním 
plánem Města Židlochovice k výstavbě 

RM ukládá: 
� jednat se společností Arkont o prodeji dalších 

pozemků 

�  �  � 
Výběr z usnesení RM 2. listopadu 2007 
RM ukládá: 
� zajistit úklid po stavbě kolem garáží na sídlišti 

Družba a úklid na Komenského ulici (u Křížů) 
� prověřit odtok povrchových vod z ulice Meruňková 

na Komenského ulici 
� vyzvat občany k úpravě svodů dešťové vody 

 ze střech a k opravě podmáčené dlažby chodníku, 
prvotně na Masarykově ulici u veterinárního 
střediska 

�  �  � 
Výběr z usnesení RM 11. prosince 2007 
RM rozhodla:  
� zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových 

prostor v domě č.p. 367 na sídlišti Družba 
� uzavřít s ČR-ČHMÚ se sídlem Praha 4 - 

Komořany, Na Šabatce 17 smlouvu na zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění 
Pozorovací stanice Židlochovice  na pozemcích 
města, a to p.č. 536/8 a 536/9 a práva přístupu za 
účelem kontroly, údržby, úprav a optrav 
pozorovací stanice. Rozsah je vymezen 
geometrickým plánem č. 110328/2006 ze dne 14. 
8. 2006; věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně 

�  �  � 

Výběr z usnesení ZM 28. listopadu 2007 
ZM rozhodlo: 
� přijmout jako dar pozemky v k.ú. Židlochovice 

p.č.KN 1769 o výměře 809 m2, p.č. KN 2078 o 
výměře 2 026 m2, p.č. KN 2079 o výměře 1 107 
m2, p.č. KN 2 080 o výměře 3 033 m2 , p.č. KN 
2 500/1 o výměře 1 317 m2,  p.č. KN 2 500/2 o 
výměře 7 m2, p.č. KN 2 501 o výměře 1730 m2; 

 náklady spojené s převodem hradí město 
� prodat společnosti HRMA s.r.o., IČ 258 42 056 se 

sídlem v Olomouci za kupní cenu 1 600 Kč/m2  

pozemek p.č. 648/38 v k.ú. Židlochovice o výměře 
604 m2   

ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 2 - 7 rozpočtu roku 2007 
� obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték 
a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného 
pořádku ve městě 
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�    �    �         Z našich škol         �    �    � 
 

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

Akce pro rozvoj veřejných prostranství a životního prostředí zrealizované v roce 2007  
1.  II. etapa realizace založení parčíku v nové obytné čtvrti bývalého cukrovaru – terénní modelace, založení trávníku, výsadba keřů a trvalek. Projekt:  
      Ing. Martin Dratva, realizace: město Židlochovice – výsadby, Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice – trávník. Náklady: 90 000 Kč (z rozp. města) 
2. II. etapa regenerace sídliště Družba 

a) sadové úpravy – pěstební opatření dřevin, rekonstrukce části trávníků, výsadby stromů, keřů a trvalek. Projekt: Ing. Martin Dratva, realizace: 
Hortiscentrum s.r.o., náklady: 434000 Kč 

b) dětská hřiště – vybudování dvou hřišť – pískoviště, průlezky, houpačky a pružinová houpadla. Návrh řešení: Ing. Martin Dratva, projekt a realizace:    
DIRECT MEDIA spol. s r.o., Brno, náklady: 554 000 Kč 

c) mobiliář – dřevěné lavice, dřevěné a plastové odpadkové koše. Návrh řešení: Ing. Martin Dratva, realizace: Josef Zahradník, Ivančice – dřevěné prvky, 
Urbania, s.r.o., Moravany – plastové odp. koše, náklady: 125 000 Kč 

d) chodníky, sportovní hřiště – oprava 3.800 m2 chodníků z betonové dlažby 20x20 a 30x30 cm, vybourání stávajících nevyhovujících betonových a 
zděných konstrukcí, zřízení hřiště na petangue a další hry. Projekt: VIAPONT, Brno, realizace: DIRS Brno s.r.o, náklady: 3 809 000 Kč. 

Celkové náklady 4,92 mil. Kč, 3,27 mil. Kč hrazeno ze státní dotace z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť“, zbytek z rozp. města. 
3. Rekonstrukce zahrady mateřské školy na sídlišti Družba – pěstební opatření dřevin, terénní modelace, rekonstrukce části trávníků, výsadby stromů a keřů. 

Projekt: Ing. Martin Dratva, realizace: Hortiscentrum s.r.o., náklady: 205 000 Kč (110 000 z rozp. MŠ, 18.000,- z rozp. města, 77.000,- sponzor. dar 
Hortiscentrum s.r.o.) 

4. Založení mokřadu u ČOV – rekultivace části plochy bývalých kalových polí (cca 3 ha), vyhloubení mokřadu, výsadba 610 ks stromů, 400 ks keřů, 
zatravnění. Projekt: Ing. Martin Dratva, Josef Martiško, realizace: Hortiscentrum s.r.o., náklady: 1 082 000 Kč (373 128 hrazeno ze státní dotace z 
„Programu péče o krajinu“, část zemních prací v oblasti kalových polí uhradí investor, zbytek z rozpočtu města). 

5. Založení lokálního biocentra u mostu – rekultivace plochy mezi lávkou a sběrným dvorem, založení biocentra parkového charakteru, výsadba 33 ks stromů 
a 691 ks keřů. Projekt: Ing. Martin Dratva, realizace: Hirschner – Sokolnice a Hortiscentrum s.r.o. dovoz ornice a zemní práce, Zahradní architektura, 
přírodní stavby – Ing. Vojtěch Halámek, Ivančice – výsadby, náklady: 189 000 Kč (67 006 hrazeno ze státní dotace z „Programu péče o krajinu“, zbytek z 
rozp. města). 

6. Výsadba původních dřevin nad cihelnou na Výhoně – výsadba 28 ks neovocných stromů a 21 ks ovocných druhů stromů. Projekt: Ing. Martin Dratva, 
realizace: Zahradní architektura, přírodní stavby – Ing. Vojtěch Halámek, náklady: 89 000 Kč (32 318 hrazeno ze státní dotace z „Programu péče o krajinu“, 
zbytek z rozp. města). 

7. Rekonstrukce dvora ZŠ na Coufalíkově náměstí – vydláždění dvora, výsadba dřevin, rekonstrukce trávníku. Projekt: Ing. Martin Dratva, realizace: město 
Židlochovice. Náklady: 15 000 Kč (z rozp. ZŠ) 

8. Výsadba 1 stromu okrasné jabloně (Malus „Royalty“) do aleje u kostela – společně žáci 1. stupně ZŠ a město Židlochovice. Náklady: 1 300 Kč 
            Ing. Martin Dratva

 

Také na gymnáziu se stávkovalo 
Zdejší gymnázium je dnes již neodmyslitelně součástí kulturního, společenského a hospodářského života města Židlochovic, bydlí zde také 

desítky našich studentů a někteří učitelé, a proto si myslím, že by židlochovičtí občané a čtenáři Zpravodaje měli být informováni o tom, jak se škola 
postavila ke stávce, která proběhla v úterý 4. prosince 2007. Také na gymnáziu se stávkovalo. Jeho provoz se sice nezastavil, ale byl zredukován na 
čtyři vyučovací hodiny a místo výuky podle pravidelného rozvrhu byly na programu různé vědomostní soutěže o ceny hrazené z rozpočtu Sdružení 
přátel gymnázia. 

Skutečnost byla taková, že ze 17 pedagogických pracovníků gymnázia s plným úvazkem nás stávkovalo dvanáct, tedy více než dvě třetiny.          
(V našem parlamentu by taková většina stačila i na schválení ústavního zákona.) Ke stávce se připojila také více než polovina provozních 
zaměstnanců školy. Svou účastí ve stávce jsme chtěli podpořit oprávněné požadavky školských odborů vůči současné vládě (i když na gymnáziu 
odborová organizace není) a vyjádřit solidaritu s kolegy pedagogy v tisících dalších škol v Čechách a na Moravě, mimo jiné se Základní školou 
Židlochovice, kde se v den stávky nevyučovalo vůbec. 

Mgr. Antonín Továrek 
Bezručova lavička 
Je chladný lednový den a já se procházím židlochovickým parkem. Asi uprostřed se nachází Bezručova lavička. 
Je celá dřevěná s kovovými držadly. Panuje zde zvláštní klid a ticho. Lavička ne mě působí trochu kouzelně. Vzpomeňme na toho, kdo na ní 

sedával. 
Petr Bezruč se narodil 1867 v Opavě, zemřel roku 1957 v Olomouci. Jeho pravé jméno je Vladimír Vašek. Petr, tak se jmenoval jeho velký přítel, 

příjmení Bezruč si převzal od své velké lásky Dody Bezručové. 
Bezruč měl pět sourozenců, nebyl však příliš společenský typ. Celý život byl v ústraní. Před návštěvami se schovával. Pustil je jen do kuchyně a 

mohly se zdržet po dobu, než vykouřil cigaretu. Vzácnější návštěva se mohla zdržet jen tak dlouho, dokud nevykouřil doutník. 
Do Židlochovic chodil pěšky z Brna, kde pracoval na poště. Chodil i do Hrušovan za svou sestrou, která učila na zdejší škole.  
Na lavičce najdete i kovovou cedulku, na níž vyryta Bezručova báseň „Židlochovický park“. 
Pokud jste v parku u lavičky ještě nebyli, určitě se tam jděte podívat. 

Nina Wagnerová, žákyně 7.D ZŠ Židlochovice, převzato ze Zpravodaje ZŠ Židlochovice č. 1, 2007-2008 

 

Moudrá slova             Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. 
John Stuart Mill, anglický filozof a ekonom 

Možné je všechno. Nemožné trvá jen o něco déle. 
Dan Brown, spisovatel 

Sliby, spropitné a dary podrývají poctivost. 
Michelangelo Buonarrotti, sochař, malíř, architekt a básník 
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Honza a Jasněnka 
Už jste někdy viděli mluvícího mravence? Kouzelnou babičku využívající satelity ke komunikaci s ostatními kouzelnými babičkami po světě? Zlého 

čaroděje s mobilem telefonujícího s Tondou Houdkem? Ne? Ale to je chyba! Právě tohle všechno jste měli možnost zhlédnout ve velice zdařilém 
představení Honza a Jasněnka. 

Toto představení bylo ke zhlédnutí 22. a 23. listopadu 2007 v Městském kulturním klubu v Židlochovicích. Pro veřejnost bylo uvedeno divadelním 
dramatickým kroužkem při SPOZ Židlochovice, opět pod taktovkou Milana Lvovského. Jak již plakáty hlásaly, šlo o „rozvernou pohádku pro dospělé“. 
A tohle označení bylo maximálně přesné. V představení se to jen hemžilo nejrůznějšími narážkami, od těch ironických až po ty lechtivé.   

V hlavních rolích se představily jak stálice divadelního kroužku – Karel Suchánek, Marie Tichá, Jan Viktorin, Martin Janíček a další, tak i nové 
tváře, například Bibiana Janebová. 

Přestože návštěvnost byla nižší než při předchozí inscenaci – Hrátky s čertem, tato pohádka byla více než povedená. Ať už to byly přímo 
bezvadné herecké výkony (musím vyzdvihnout výkon Růženy Hyclové a Martina Janíčka) či kostýmy. Jak soubor při závěrečné písni zapěl, sejdeme 
se za čtvrt roku. A to doufám, že ve vyšším počtu. Tento dramatický kroužek si vysokou návštěvnost totiž rozhodně zaslouží! 

                                                                                                                                                                         Magda Hájková 

Zahrada v lednu 
Ve skleníku začneme s výsevy letniček, 

trvalek a skalniček. Uskladněné hlízy jiřin, mečíků, 
begonií pravidelně kontrolujeme. Můžeme rychlit 
hyacinty, narcisy a tulipány. 

Substrát u přezimujících kbelíkových rostlin 
(durman, fíkovník, fuchsie, oleandr) udržujeme 
sušší, aby nedocházelo k zahnívání kořenů. 

Odstraňujeme sníh a námrazu na 
stálozelených keřích, aby se nerozlomily. Citlivé 
dřeviny chráníme před popálením zimním 
sluníčkem chvojím. 

Opravujeme a ošetřujeme zahradní nářadí. 
Odstraňujeme starou borku, mechy a lišejníky na 
stromech. Můžeme začít s průklestem starších 
stromů jabloní a hrušní. Chystáme si jmenovky, 
pásky, drátky a jiný vázací materiál pro štěpování. 

V teplejších slunných dnech odebíráme rouby 
ze zdravých stromů. Rouby zakládáme do sklepa 
na severní stranu budovy nebo do mikrotenových 
sáčků do chladničky, kde je pravidelně vlhčíme, 
aby nevysychaly. Řez vinné révy neprovádíme, 
protože leden je měsícem, kdy se nejčastěji 
vyskytují silné mrazy. Věnujeme se výběru vhodné 
odrůdy révy vinné pro svoji zahrádku. Pokud 
chceme pěstovat hrozny jen pro přímý konzum, 
volíme stolní odrůdy. 

Ve vinném sklepě probíhá po novém roce 
zrání červených a bílých vín. Při zrání vína 
v sudech je třeba kontrolovat, aby nedocházelo 
k oxidaci vína. 

V zimním období rychlíme zeleninu na 
zajištění čerstvé natě (řeřichu, celer, petržel, 
pažitku). 

Účelně přikrmujeme užitečné ptactvo. 
Sestavujeme plán využití zelinářských ploch 

na příští rok. Snažíme se využít zeleninu s krátkou 
vegetační dobou jako předplodiny, mezi plodiny 
nebo následné plodiny, čímž využijeme záhony 
několikrát v témže roce – 1. plodina ředkvička, 2. 
plodina květák, 3. plodina špenát (sklizeň na jaře) 
nebo 1. plodina salát, 2. plodina rajčata, 3. plodina 
polníček. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
�  �  � 

V nastávajícím novém roce Vám přeji 
nejen hodně zdraví, ale i pěstitelských 

úspěchů na Vaší zahrádce. 
�  �  � 

6. prosince 2007 uspořádal ČZS společně s RTIC 
ve vinotéce „Košt  mladých vín“. Součástí byla 
prezentace nové vinařské firmy „Vinařství 

Flajšinger Židlochovice“. Akce se zúčastnilo 35 
vinařů a milovníků dobrého vína. 

Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 
�  �  � 

Sledujte vinařské stránky 
www.vinozidlochovice.cz 

Židlochovice – brána do vinařského kraje 

Program sportovních a kulturních akcí v lednu   
 

4. ledna – 7. února –  MKK – Výstava obrazů Jitky Mazánkové - 
 Otevřeno v půjčovní době knihovny 

� � �  
Čtvrtek 10. ledna  – 19.30 hod. – C. Goldoni: Sluha dvou pánů  

Zájezd do Městského divadla v Brně. Odjezd z autobusového nádraží v 18.30 hod. 
� � �  

Pátek 18. ledna – 20.00 hod. – Masarykův kulturní dům – Župní ples   
Pořádá TJ Sokol Židlochovice  

� � � 
Pátek 18. ledna – 18 hod. – cyklus Povídání o víně – Müller Thurgau  

Vinotéka RTIC pod radnicí 
� � � 

Sobota 19. ledna – 10.30 hod. – Židlochovice – Bílovice – utkání v košíkové 
                                 17.30 hod. – Židlochovice – Ždánice – utkání v košíkové 

Pořádá TJ Sokol Židlochovice v tělocvičně Masarykova kulturního domu 
 � � � 

Neděle 20. ledna – 10 hod. – Členská schůze ZO ČZS 
v klubovně na Palackého ulici 

� � �  
Neděle 20. ledna – 15  - 19 hod. – Kavárnička o třetí –  

taneční odpoledne s kavárnou 
 ve vestibulu Masarykova kulturního domu. Pořádá TJ Sokol Židlochovice 

� � � 
Úterý 22. ledna – 18.15 hod. – Kalanetika – cvičení pro ženy 

v tělocvičně ZŠ na Tyršově ulici. Pořádá Sdružení Židlochovice 
� � �  

Pátek 22. ledna – 20 hod. – sportovní areál Hrušovany – 33. tradiční ples  
Pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami Židlochovice 

� � �  
Sobota 26. ledna – Do Olomouce a na Svatý Kopeček  

Odjezd v 8 hod. z autobusového nádraží.  
Poplatek 150 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 

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

Neděle 27. ledna – 17 hod. – zámecká kaple – Pasqil  
– koncert pěveckého sboru. 

� � � 
Čtvrtek 31. ledna – 15 hod. – MKK – Maškarní beseda pro důchodce 
Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Hraje oblíbený pan František Pazdera. 

� � � 
PŘIPRAVUJEME 

Sobota 9. února – 20 hod. – Masarykův kulturní dům – II. ples města 
Židlochovice 

Pořádá město Židlochovice. Předprodej vstupenek na RTIC od 7.1.2008. 
� � �  

Sobota 29. března – Masarykův kulturní dům – vystoupení Miroslava Donutila 
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�    �    �                 Přestupný rok 2008                 �    �    � 
                                                                                                Motto: Všichni berou ohled na čas, čas však nebere ohled na nikoho. (Německé přísloví.) 
Každé odrostlejší dítě ví, že den má 24 hodin. Brzy se ve škole dozví, že tato časová jednotka je dána otáčením Země kolem své osy a má-li se 

naplnit jeden rok, musí se naše Země otočit kolem své osy 365krát, což přestavuje jedno otočení kolem Slunce. Až žák nabere ještě více rozumu, pak 
se již ve škole naučí, že jedno otočení Země kolem své osy netrvá přesně 24 hodin, a rok je tudíž dlouhý že je to přesně 365,24224 dne. Číslice za 
desetinnou čárkou se zpravidla zaokrouhlují na 0,25 čili ¼ dne.  

Tato čísla už znali ve starověkém Římě, a tak přebývající čtvrtinu jednou za čtyři roky vyrovnávali přestupným rokem o 366 dnech. Měsíce v jejich 
kalendáři měly střídavě 30 (4x) a 31 (7x) dní, únor 28 a v přestupném roce 29 dní. Tak byl v roce 46 př. n. l. zaveden juliánský kalendář, který byl 
pojmenován podle Gaia Julia Caesara a podle tohoto kalendáře měřili Římané svůj čas až do pádu římské říše v roce 476 po Kr.  

Katoličtí křesťané v Evropě juliánský kalendář převzali a používali až do roku 1582. A nyní jsme u jádra celé věci. Zdánlivě zanedbatelná 
několikaminutová diference mezi čtvrtinou dne a zpřesňujícím číslem 365,24224 činí za každý rok 11 minut a 9 sekund a tak se od Julia Caesara do 
roku 1582 (za 1627 let) nastřádala značná nepřesnost, kdy každých 129 roků se nastřádal jeden den navíc. (Pro názornost si můžeme vzít 21. březen 
– den jarní rovnodennosti, který tak vlastně nastal už o 10 dnů dříve.) 

Kolem roku 1577 byl vypracován návrh na novou reformu kalendáře a byl předložen římskému papeži Řehoři (Gregorovi) XIII. Ten svolal 
vzdělané preláty a učence a v roce 1582 veřejně uvedl v používání zdokonalený kalendář, který platí dodnes a říká se mu kalendář gregoriánský. 

V Čechách tak po pondělí 6. ledna 1584 (podle juliánského kalendáře) následovalo hned úterý 17. ledna podle gregoriánského kalendáře. Na 
Moravě se tato úprava uskutečnila až v říjnu téhož roku, kdy po 3. říjnu následoval 14. říjen. 

Ruská pravoslavná církev si podržela do dnešních dnů juliánský kalendář, a tak slaví Vánoce i Velikonoce asi o 14 dnů později než my.  
S použitím Encyklopedie Diderot zpracoval  -kv-. 

  

�............................................................................................................................................................� 

 

Moudrá slova              
Mezi chartisty a disidenty není jediný tunelář nebo člověk, který by využíval mezer v zákonech. 

Pokud ještě někdo z garnitury chartistů zůstal v politice, chová se uměřeně a není zdrojem smutných  
i trapných skandálů, jaké zažíváme jako na běžícím pásu. 

JUDr. Karel Holomek, předseda Společenství Romů na Moravě 
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Jaký byl loňský podzim? 
 

Mufloni v zámecké oboře 
 

Tlupa mufloní zvěře, kterou můžeme dnes a denně 
vidět v zámeckém parku v Židlochovicích, žije svým 
vlastním životem přizpůsobeným daným podmínkám 
malé obory. V tlupě je různé věkové zastoupení zvířat, 
od vyspělých muflončat z jarního vrhu po víceleté 
muflonky a silné muflony. Počet zvířat se mění 
odchytem při výměně zvířat z jiných obor. 

Jsou období – mimo doby říje – kdy je zvěř klidná a 
většinou sražená do tlupy, která se moc nerozptyluje při 

pastvě ani při odpočinku na některé louce parku. Ostraha tlupy je 
nepřetržitá a kolektivní, jištěná obvykle ještě starší muflonkou, která celou 
tlupu také vede. V období říje, tj. od začátku listopadu až do prosince je 
mufloní tlupa neklidná, stále v pohybu, mění místo po celém areálu 
parku. 

Muflonky jsou soustavně pronásledovány i více muflony, kteří 
mimoto, že chodí i běží těsně ve stopách říjných muflonek a opakují 
pokusy o kopulaci, ještě svými toulci odrážejí svoje soky. To jsou většinou 
mufloni o něco slabší, ale s výbojností o nic menší. Také nejslabší mladí 
mufloni se vtírají do shluku říjících zvířat s nadějí, že by při chvilce 
nepozornosti těch silnějších, mohli u některé muflonky uspět. 

V době říje často ti nejsilnější mufloni svádějí mezi sebou kruté 
souboje na život a na smrt. Čelním útokem vedeným se skloněnou 
hlavou v trysku, končícím silným tupým nárazem toulců obou soupeřů.   A 
to se opakuje, soupeří znovu a znovu od sebe zpětnou chůzí odstupují, 
dost teatrálně, jakoby svoje kroky zpáteční chůze počítali. Zda kroky 
počítají, samozřejmě nevíme, ale jakmile rozestup považují za 
dostatečný, zastaví se a na to bleskurychle vystartují do dalšího střetu.  

 
 

Souboj končí, když jeden z nich sérii střetů přeruší, vzdá to a odběhne. 
Dost často ale jeden se soků padne omráčen nebo mrtev.  

Tyto přirozené projevy mufloní zvěře v době říje se odehrávají v 
zámeckém parku (oboře) stejně dramaticky jako všude jinde, kde jsou u 
nás mufloni chováni. Většinou v menších i větších oborách, tj. na 
oplocených pozemcích, kterým se mufloní zvěř dobře přizpůsobuje. Říje 
muflonů v zámecké oboře má více diváků než v jiných velkých lesních 
oborách, nebo ve volnosti, kde je zvěř mnohem plašší, před člověkem 
zdálky prchá a na diváky není přivyklá. 

Velmi pozorně sledují říji muflonů v dané lokalitě myslivci. Zejména 
její nejsilnější aktéry, mnohdy potencionální kusy na odstřel. Sílu přitom 
posuzují podle délky a tloušťky toulců, které věkem muflona nabývají na 
mohutnosti a stávají se z nich z mysliveckého hlediska silné trofeje. 
Takový muflon se jistě brzy ocitne v hledáčku puškohledu lovce a jeho 
osud je zpečetěn. Zazní výstřel, který ukončí život zvířete, jehož osud byl 
k tomu předurčen. V zámecké oboře je lov zvěře zakázán, ale tzv. silné 
kusy jsou odchytávány a přemisťovány do honbišť s povoleným lovem. 

Z chovu muflonů v zámecké oboře vzešly silné kusy s kapitální trofejí 
a vysokou bodovou hodnotou až na úroveň světového rekordu. 

Jen málo trofejových kusů muflonů se dožije přirozené smrti, kdy 
délka jejich toulců jim nedovolí pastvení, postupně chřadnou a umírají. 
Ale to je málo časté, vždy se najde nějaký lovec z těch mnohých, kteří 
čekají na příležitost k uspokojení své lovecké vášně. 

S jeleny v parku se mufloni dobře snášejí, jejich tlupy se často 
prolínají. (Jelen sika západní Dybowského.) 

Zvěř chovaná v parku by měla poskytovat zpestření a potěšení jeho 
návštěvníkům.                                                                             

                                                                                       Augustin Vlašic 

 

Začal kalendářní podzim a s ním skončilo roční nadprůměrně teplé období. Obrat v počasí byl skutečně razantní a nepříjemný. Celý podzim pak byl již 
většinou teplotně podnormální a poměrně deštivý, i když zejména v září se vyskytly ještě teplé slunečné dny. A nyní jednotlivé měsíce podrobněji. 

Září se po roce stalo letošním prvním podprůměrným měsícem a současně také velmi deštivým. Průměrnou teplotou +13,59°C představující odchylku 
–1,01°C bylo třetí nejchladnější za posledních 17 let a úhrnem srážek 100,8mm (234% normálu) bylo třetí nejdeštivější. Výrazně nadprůměrné srážky byly 
důsledkem vydatných dešťů v úvodu měsíce (za 48 hodin napršelo 68mm srážek). Další výraznější srážky se vyskytly v závěru měsíce. Celkově bylo dnů 
se srážkami 11. I přes negativní meteorologické charakteristiky bylo září příjemným podzimním měsícem s dostatkem pěkných slunečných dní lákajících 
k výletům s teplotami většinou okolo hodnoty 20°C nebo i více. Skutečný letní den se vyskytl pouze jednou, a to 17. září, kdy se teplota vyšplhala na 
+25,7°C. Minimální teplota byla zaznamenána dne 20. září a hodnotou +2,2°C se stala druhou nejnižší od roku 1990.  

Nejteplejší bylo září v roce 1999 s průměrnou teplotou +18,1°C (odchylka +3,5°C) a celkem s 11-ti ledními dny a 27-mi dny s teplotou vyšší jak 20°C. 
Nejstudenější září bylo v roce 1996 s průměrnou teplotou +11,6°C (odchylka -3,0°C) a žádným letním dnem (maximální teplota +24,6°C) a jen 4 dny 
s teplotou nad 20°C. 

Říjen se svými meteorologickými údaji blížil svým dlouhodobým normálům. Průměrná teplota +8,96°C představuje odchylku -0,14°C a úhrn srážek 
39,0mm odpovídá 87% normálu. Celý měsíc lze rozdělit na dvě části. První polovina (až do 18. října) se vyznačovala poměrně slunečným a teplým 
podzimním počasím s teplotami většinou 15 až 20°C. Po přechodu fronty 18.října se počasí výrazně změnilo a až do konce měsíce převládalo chladné, na 
srážky bohaté období. Maximální teplota s hodnotou +22,9°C byla naměřena hned 1. října, minimální teplota -1,2°C pak při ranním vyjasnění dne 15. října. 
Teploty nad 20°C se objevily jen ve dvou dnech, ranní mráz jsme zaznamenali ve třech dnech. Havrani (poslové zimy) k nám letos zavítali 24. října, tedy o 
dva dny později než loni. Nejteplejším říjnem za posledních 16 let byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +13,0°C (odchylka +3,9°C) s nejvyšší teplotou 
+23,8°C naměřenou 15. října a celkem 18 dny s teplotou vyšší jak 15°C. Nejchladnějším pak byl říjen 2003 s průměrnou teplotou +7,2°C (odchylka -1,9°C) 
se  4 dny s teplotou nad 15°C, s 5 dny s ranním mrazíkem a minimální teplotou -4,6°C. 

I poslední podzimní měsíc se zařadil mezi ty chladnější a svými klimatickými charakteristikami byl také podnormální. Průměrná teplota +3,15°C 
představuje odchylku -0,65°C, úhrn srážek 30,9mm odpovídá 75-ti% normálu. Začátek listopadu (první dekáda) byl ještě normálně podzimní, zbytek 
měsíce však již svým charakterem připomínal blížící se zimu. První sněžení a sněhová pokrývka se objevily přesně na Martina (v poledne dokonce 7cm 
sněhu). Celkem byly v listopadu 4dny se sněhem. Poté až do konce měsíce (s výjimkou 23. listopadu) panovalo nevlídné podzimní (až předzimní) počasí 
s teplotami do +7°C. V období kolem poloviny měsíce jsme zaznamenali první ohlas zimy s maximálními denními teplotami jen kolem 0°C. V tomto období 
(17. listopadu) byla také zaznamenána minimální teplota měsíce (-6,3°C). Celkem bylo dní s mrazem 14. Maximální teplota měsíce (+13,9°C) byla 
naměřena hned 1. listopadu. Podobně výjimečně teplý den byl zaznamenán již zmíněného 23. listopadu (+13,6°C).  

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka +3,7°C), nejvyšší teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se 
zápornou teplotou a žádným sněžením. Nejchladnějším listopadem se stal ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C, odchylkou -2,4°C, nejnižší 
teplotou -11,0°C dne 23. listopadu, 15-ti dny s mrazem (z toho bylo 9 dnů s celodenním mrazem) a 11-ti dny se sněhovou pokrývkou. 

Začátek prvního zimního měsíce se zimně úplně netvářil, ale nyní, týden před vánočními svátky, začíná zima vystrkovat drápky. Teploty klesají pod 
nulu a to i přes den. Teď již k úplné vánoční idylce chybí jen sněhová pokrývka, která se sice objevila, ale nevím, jestli do svátků vydrží. A tak si před 
koncem roku přejme, aby se počasí v dalších měsících a příštím roce chovalo tak, jak odpovídá příslušným měsícům v kalendáři.                   Ing. Karel Král 
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Několik vzpomínek na pana děkana Josefa Valouška 
Jaký byl loňský podzim? 

Pět roků Klubu židlochovických turistů s padesáti výlety 
Jaký byl loňský podzim? 

 
 

Osmička v dějinách Židlochovic – 1. část 

1848 
V polovině ledna r. 1848 končil svoje působení v Židlochovicích druhý 
kaplan zdejší farnosti Beneš Method Kulda, který zde žil od roku 1845 
(narodil se v Ivančicích r. 1820 a zemřel v r. 1903 v Praze). Byl 
významným spisovatelem a sběratelem moravských pohádek a 
pověstí. Po odchodu ze Židlochovic se stal vyšehradským 
kanovníkem.  
1858 
1. února zemřel v Židlochovicích úředník židlochovického panství Jan 
Ondřej Eder; již na odpočinku (od r. 1843) napsal první židlochovickou 
kroniku Chronik der Orte Seelowitz und Pohrlitz und ihrer Umgebung, 

1938 
Polární zář je vzácným úkazem na obloze, u nás jen málokdy se 
vyskytujícím. Není proto divu, že židlochovické ulice i kopce byly 25. 
ledna 1938 v době od 21,45 do 23 hodin plné lidí, kteří obdivovali 
tento zázrak. 

1948 
Se zpětnou platností od 1. ledna 1948 byla znárodněna továrna Avion 
a byla začleněna do komplexu Rafinerie minerálních olejů v Praze. 
Nadále se jmenovala RAMO. Výroba mucholapek byla odloučena a 
přenesena do domu č. 30 na náměstí. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv- 
 

6. ledna 2008 vzpomeneme nedožitých 87 roků pana děkana Josefa Valouška. 
 Přinášíme několik zajímavostí z jeho života, které nám přiblíží jeho lidskou i kněžskou osobnost, jak je sepsala paní Lidmila Šotnarová.  

 
P. Josef Valoušek pocházel z devíti dětí. Jeho otec byl kovářem ve 
Velkých Pavlovicích. Matce lékař doporučoval, aby ze zdravotních 
důvodů přerušila těhotenství. Maminka však šla na mariánskou pouť a 
dítě donosila.   

� � � 
Jeho snem bylo stát se knězem. Už v dětství napsal básničku, kterou 
zasvětil své touze po kněžském povolání. Báseň byla později 
zhudebněna a kostelní sbor mu ji zazpíval při oslavě jeho narozenin.  
Já budu knězem, milý Pane! / Až budu knězem, co se stane? / Budu jak 
mamička Tvá, budu jak sestřička Tvá. Nevěříš? / A Tvůj kříž, to  bude 
pouto, které nás spojí, / že budem oba na věky svoji – na oltáři i v životě. / 
Budem si přítel, bratříček, / na nebi je náš tatíček. /  Den co den přijdeš 
do mých dlaní, / to bude sladké celování – Tvé i mé. / Budu Tě chovat jak 
mamička chová, / budu Tě volat, jak sestřička volá: / Lásko má, bratře, 
Pane! / Ó díky, můj Pane!  

� � � 
Byl vysvěcen na kněze 29. července 1945. Převážná část jeho 
kněžského působení je spjata se Židlochovicemi – působil tu jako farář od 
roku 1960 až do roku 1996. Spolu s P. Vilémem Hulou byl nejdéle 
působícím knězem v Židlochovicích. 

� � � 
Velmi ctil a miloval Pannu Marii. Vzpomínám si na pěkné slavnosti Božího 
Těla a svatého biřmování 4. listopadu 1972, kdy nás, velký počet farníků i 
starších, připravoval k přijetí této svátosti.  

� � � 
Byl znalcem dobrého vína, které sám uměl vypěstovat a vyrobit. Rád se 
oblékl do modráků a obdělával vinohrad, který byl jeho chloubou. Dělal 
tuto těžkou práci rád a při tom ještě dokázal s každým kolemjdoucím 
prohodit pár slov. Z výnosů zahrady i vinohradu financoval opravy kostela 
i fary. Mnohdy ani výnos z vinohradu nestačil na všechny opravy, a tak 
neváhal prodat i svoje osobní věci, aby mohl splatit dluhy. Z legrace 
říkával, že v Židlochovicích není nikdo tak zadlužený, jako on.  

� � � 
Ani P. Josef Valoušek neušel bdělému oku státní bezpečnosti. A tak byl 
jednou pověřen jistý občan z Legionářské ulice, aby hlásil pohyb všech 
lidí, kteří na faru docházejí a dojíždějí. Pověřený straník několik týdnů 
počkal a pak oznámil, že situace je „poněkud nepřehledná a nedá se 
evidovat.“  

� � � 
Sousedé z Legionářské ulice se každoročně těšili na svátek sv. Josefa. 
Připravili si svoje vzorky vína a přinesli je na faru. Tam už také byly 
připraveny ukázky, které připravil pan děkan. Byl to jakýsi uliční košt a 
zároveň sousedské posezení. Nebyla nouze ani o výměnu zkušeností i 
vinařské rady. Jednou také došlo na kritiku nesmyslného zbrojení. Pan 
děkan uvedl, že jedna americká protiraketová střela Pershing stojí asi 3 
miliony dolarů. Dodal: „Víte, jaký bych byl boháč, kdyby mně to spadlo na 
zahradu?“ 

 

V červnu letošního roku to bude už pět roků, co byl v našem městě 
založen klub turistů. S podnětem přišel tajemník Mgr. Miroslav Cvrk a nejprve 
se nesměle přidala malá skupinka lidí téměř s rodinným obsazením a 
absolvovala první výlety. Ten vůbec nejprvnější vedl na Výhon. Pak přišly 
výlety další do vzdálenějších míst, a tak jsme se postupně seznamovali mezi 
sebou a navazovali kontakty. Zpočátku poloprázdný autobus vyjížděl 
pravidelně jednou za měsíc za poznáním do přírody, abychom na zdravém 
vzduchu absolvovali nějaký ten kilometr a poznali krásu krajiny i památky 
v každém ročním období. Malá skupinka turistů se postupně rozrostla o další 
zájemce z okolních obcí, kteří jsou již pravidelnými účastníky našich výletů a 
výšlapů. Mnozí z nás už považují turistické výšlapy za samozřejmou náplň 
víkendu a někteří z účastníků se dokonce na místa našich turistických cílů 
znovu vracejí. Autobus bývá již plně obsazen a na mnohé zájemce, kteří se 
dlouho rozhodují, se někdy ani nedostane. 

V letošním roce připravilo vedení Klubu další zájezdy. První z nich 
povede za poznáním do  historické  Olomouce a na  Svatý Kopeček.  V únoru  

se vydáme na turistickou trasu kolem Vranovské přehrady a na hrad Bítov. 
Jaro chceme tentokrát přivítat poznáváním Bučovic a Nových hradů u 
Nesovic. Jubilejní dubnový padesátý výlet povede na hrad německých rytířů 
do Bouzova a chceme k němu ještě přidat exkurzi do výrobny tvarůžků 
v Lošticích.  

 Široká veřejnost se s naší bohatou činností bude moci seznámit na 
výstavě Padesátkrát za zdravím a poznáním, která bude instalována 
v prostorách městského kulturního klubu. 

Květnový výlet je naplánován k soutoku Dyje a Moravy a také povede k 
zámečku na Pohansku. Pro nastávající léto máme pro turisty příjemné 
překvapení – připravili jsme dvoudenní putování Orlickými horami a na září 
chystáme ve stejném rozsahu putování v Beskydech. Jeden z našich výletů 
(srpen) je naplánován do Rakouska po hradech našich jižních sousedů.  

Také víkendy v podzimních měsících budou zajímavě vyplněny zájezdy 
do Moravského Krumlova a v listopadu do Pelhřimova. Již tradičně zakončí 
sezonu našich turistů výšlap na Výhon.   

                                                                                                             -kv- 

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

�
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RENOMOVANÁ ODĚVNÍ FIRENOMOVANÁ ODĚVNÍ FIRENOMOVANÁ ODĚVNÍ FIRENOMOVANÁ ODĚVNÍ FIRMA RMA RMA RMA     
přijme kandidáta na pozici přijme kandidáta na pozici přijme kandidáta na pozici přijme kandidáta na pozici     

prodavač prodavač prodavač prodavač ––––    prodavačkaprodavačkaprodavačkaprodavačka....    

Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme:Nabízíme:    
mladý kolektiv, zázemí prospmladý kolektiv, zázemí prospmladý kolektiv, zázemí prospmladý kolektiv, zázemí prospeeeerující firmy, rující firmy, rující firmy, rující firmy, 

výborné platové podmínky.výborné platové podmínky.výborné platové podmínky.výborné platové podmínky.    

PožadPožadPožadPožadujeme: ujeme: ujeme: ujeme:     
komunikativnost, příjemné a profesionální komunikativnost, příjemné a profesionální komunikativnost, příjemné a profesionální komunikativnost, příjemné a profesionální 
vystupování, spolehlivost a pracovitost, chvystupování, spolehlivost a pracovitost, chvystupování, spolehlivost a pracovitost, chvystupování, spolehlivost a pracovitost, chuuuuť ť ť ť 

učit se novým věcem.učit se novým věcem.učit se novým věcem.učit se novým věcem.    

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.    
    

INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACE        ����    777777777777    739739739739    802802802802,,,,    777777777777    739 803739 803739 803739 803 

MUDr. Tomáš Hill 
praktický lékař pro dospělé 

poliklinika na náměstí Míru 149 
oznamuje  

ordinační hodiny od 1. ledna 2008 
 
        Po 7.30 - 12.30 hod. 
       Út 7.30 - 12.30 
       St                               13.30  -  18 
       Čt 7.30 - 12.30 
       Pá 7.30 - 12.30 

MUDr. Slavomír Šmíd 
oznamuje ordinační hodiny od 1. ledna 2008 
Po 7.30 – 12 13 - 18 hod. 
Út  13 - 18 (pouze pro pracující 

a akutní stavy) 
St  7.30 - 12 
Čt 7.30 – 12 (13 - 15 jen objednaní) 
Pá  7.30 - 12 

 
Odběry a injekce pouze 7 – 7.30 hod. denně mimo 

úterý. 

Nově je možno také komunikovat přes e-mail  
ssmid@volny.cz  a mobilním telefonem + 420 720 450 548 

 
Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Jídelníček kojenců a malých dětí �  Armáda duchů - příběh jedné 
z nejdramatičtějších misí 2. svět. války �   Bombardér - bombardéry RAF 
uskutečnily nálety na německá města v r. 1943 �   Stíhači RAF a jejich 
protivníci - Francie 1939 - 1940 �  Paříž po osvobození 1944 - 1949 - 

fakta z politiky a života Pařížanů �  Tři ženy v Indii - cestování tří mladých žen 

- autentické zážitky �  Austrálie - průvodce a inspirace pro zájemce  �  
Cvičíme pro radost - pohybové a hudební hry pro děti od 4 do 10 let   
�  Peking - barevný kapesní průvodce �  Tajemné podzemí - jižní Morava 
- historické podzemí, sklepy �  M. Jurák: Vyňato ze zápisníku – články ze 

židlochovických Zpravodajů 1978 – 2007 �  M. Flodrová: Brno 
v proměnách času �  Vlasák: Ze života cyklotrempa 

Pro mládež:   
Svět v pohybu – velká encyklopedie dopravy �  Nový velký lexikon pro děti 

ze světa techniky �  Cesta do dějin s lovci pokladů – objevy  
v archeologii   �  Fantastické pohledy na gigantické stavby světa �  
Věže a mrakodrapy celého světa �  Surová středověká Anglie 

v humorném pojednání �   Děsivě pravdivé žraločí příběhy �  Moje 
kočka a já – chov koček s rozkládacími přílohami  �  Chov koček – pro 

začínající chovatele �  Vikingové - smělé objevitelské cesty  �Počasí – jak 
počasí vzniká, meteorologické jevy �Železnice – historie, současnost...  �  

Průvodce moderního rybáře - druhy lovných ryb, vybavení, způsoby lovu � 
�  
 



 

 

10. listopadu 2007 uspořádala ZO ČZS Židlochovice zájezd do rakouského Grossrut. Zájezd byl tématicky zaměřen na oblast vinařství. Zúčastnilo 
se ho 40 zájemců. 

Obec Grosskrut má asi 1700 obyvatel (Velké Krůty se jmenovaly až do roku 1922 Böhmischkrut) a leží v oblasti Dolního Rakouska Wienviertel 
nedaleko Poysdorfu. Samotný Poysdorf má přes 500 hektarů vinic a převážně se zde pěstuje zelené veltlínské. Grosskrut pak má asi 170 ha vinic. 
(Pro srovnání: Židlochovice mají 12,21 ha vinic na 162 pozemcích.) Město má velkou vinnou tržnici. 

Po příjezdu nás velmi srdečně přivítali majitelé rodinné vinařské firmy Weingut Späth. Po prohlídce provozu nám připravili manželé Späthovi (oba 
lékaři) ochutnávku vín z jejich produkce včetně chutného a bohatého občerstvení. 

Následovala prohlídka nedalekého tajemného vrchu Kapellenberg v Alhöfleinu s kaplí sv. Georga a podzemního systému úkrytů, který zahrnuje 
chodby, místnosti k obývání, i větrací šachty. Kaple bývala původně opevněnou tvrzí. Štoly byly vyhloubeny ve 12. – 13. století (pravděpodobně ještě 
dříve) jako úkryty před nepřáteli. Po prohlídce podzemního systému chodeb jsme byli přivítání v kulturním domě vinařem panem Bauerem a jeho  
manželkou, kteří kromě podrobného výkladu o vzniku chodeb nám připravili ochutnávku svých vín. 

V 16,30 hod. nás vřele přivítali na radnici zástupci obce v čele se starostou Franzem Schwengem. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci 
Židlochovic, starosta Ing. Jan Vitula, místostarosta Vlastimil Helma a tajemník Mgr. Miroslav Cvrk. Zástupcům obce Grosskrut byly předány 
upomínkové předměty s informačními brožurami z našeho regionu. Starosta Ing. Vitula pozval představitele obce do Židlochovic. Po oficiální části jsme 
byli pozváni na občerstvení, při kterém probíhala všeobecná debata. 

Večer se konala ve farním kostele sv. Štěpána mše, kterou společně s místním farářem z černé Afriky celebroval i náš pan farář P. Jan Hodovský. 
Po večerní mši následovalo před místní radnicí svěcení mladých vín spojené s ochutnávkou. Také zde jsme byli srdečně uvítáni.   

Naše poděkování patří prof. MUDr. Peteru Wendschemu, který tuto návštěvu s rakouskými přáteli dojednal. 
Možná, že se najdou zájemci, kteří by rádi toto městečko navštívili. Z Mikulova je do Grosskrut pouhých 23 km. Pokud chcete navštívit Althöflein 

s jeho tajemnými chodbami, pak musíte pamatovat na to, že jsou přístupné od března do listopadu, avšak pouze každou třetí sobotu v měsíci.  
Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 

 

 

• 14. června 1985 byla v Schengenu v Lucembursku uzavřena dohoda, na jejímž základě je možný volný pohyb osob 
mezi signatářskými zeměmi. Schengenská dohoda vstoupila v platnost 1. března 1995, kdy byl volný pohyb osob 
možný mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Německem, Nizozemskem, Itálií, Portugalskem, Španělskem, Švédskem, 
Norskem, Finskem, Islandem a Rakouskem. Od 21. prosince 2007 patří také Česká republika k této dohodě, a tak se 
po státech Evropské unie můžeme volně pohybovat. Už nás na hranicích nebude nikdo kontrolovat a stali jsme se 
tak plně rovnoprávnými členy EU. Podrobnější informace na letácích, které jsou k dispozici na RTIC, na sekretariátu 
starosty a na podatelně městského úřadu.  

• 29. listopadu t.r. přinesl Brněnský deník Rovnost článek Spávali tam bezdomovci, z ruin roste stavba století s podtituly 
Židlochovická Vaňkovka stojí investora sto milionů korun. Autor Julius Nosko přirovnává, jak je z titulku patrné, vznikající obchodní a společenské 
centrum v areálu bývalého cukrovaru k brněnské Galerii Vaňkovka. Investor, kterým je firma Outulný z Náměště nad Oslavou, ujišťuje v článku, že 
supermarket bude otevřen do konce roku 2007. Dominantou tohoto areálu by měla být bývalá filtrační věž, v níž má být kavárna s vyhlídkou. Ta by 
měla být hotova do konce roku 2008.   
V témže čísle Brněnského deníku byla uveřejněna na několika stránkách rozsáhlá příloha zabývající se historií, současností i pamětihodnostmi 
Pohořelic. 

• Zajímáte se o paleontologii? Poměrně vyčerpávající studii o židlochovickém třetihorním miocénním moři s ukázkami zkamenělin naleznete na 
internetových stránkách www.paratethys.wz.cz  

• Až do konce února můžete navštívit výstavu fotografií Františka Zoubka Krajem kolem Pálavy. Výstavu můžete zhlédnout na radnici v Blučině 
v pracovní době obecního úřadu. 

• V příští turistické sezoně mohou turisté využít naučnou stezku kolem Mušova. Vede po obvodu střední Novomlýnské nádrže a nabídne šest 
zastavení. První informační panel představí zaniklou obec Mušov a historii jejího zatopení, další pak vodní dílo Nové Mlýny a přírodní rezervaci 
Věstonická nádrž. Turisté se také na panelech seznámí s obnovou lužního lesa.  

• Cyklus povídání o víně. Müller Thurgau, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský. Nebo co takhle Dornfelder, Ariana, Rinot? Pokud se chcete dozvědět 
něco více nejen o těchto odrůdách, tak právě Vám je určen „Cyklus povídání o víně“, který jsme pro vás na příští rok připravili. Cyklus proto, že 
téměř na každý měsíc v roce 2008 je pro vás připravena odborná přednáška doprovázená degustací na téma jedné či více odrůd. Cílem cyklu je 
představit vybrané odrůdy v co nejširším úhlu, tj. od samotného vyšlechtění přes popis a nároky odrůdy, tak po praktické ukázky vín z různých 
vinařských regionů. A budete-li mít chuť a odvahu konfrontovat svůj vlastní vzorek s předloženými víny, jste vítáni dvojnásob. Přednášky, stejně 
jako vítězové degustací budou postupně uveřejňovány na webových stránkách www.vinozidlochovice.cz . Pokud jsme vás zaujali, přijďte v pátek 
18. ledna v 18 hodin do vinotéky RTIC.  Začínáme!  A téma? Müller Thurgau. Těšíme se na Vás!  Vinařství Flajšinger a RTIC Židlochovice. 

Nově vydanou knížku JUDr. Miloslava Juráka Vyňato ze zápisníku si můžete zakoupit na podatelně MěÚ, 
 nebo v regionálním turistickém informačním centru na Masarykově ulici. Cena knihy je 100 Kč. 

Pevné zdraví v  nastávajícím novém roce přeje redakce Zpravodaje. 

 �  �  � 
ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 

ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, elektronická adresa: martina.krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Bc. Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností 

 vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální 
www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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  Ještě jednou ochutnávka vína v Grosskrut a možná i TIP NA VÝLET  
 

  Zaznamenali jsme 
 


