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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Výběr z usnesení ZM 17. prosince 2007 

ZM schvaluje:   
� dodatek č. 1/2007 ke smlouvě o uzavření 

budoucích kupních smluv č. 148/2006 ze dne 20. 
10. 2006 uzavřené mezi městem a společnostmi 
DABI EXPO a.s. a Zelenka s.r.o. ve věci změny 
termínu uzavření budoucích kupních smluv 

� rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2007 
� rozpočtové provizorium pro rok 2008 a rozpočtový 

výhled pro rok 2008–2013 
� dodatek č.1/2007 ke zřizovací listině mateřské 

školy, příspěvková organizace  
� realizace programu prevence kriminality 
� jmenování p. Bohumila Harašty z Hrušovan 

manažerem prevence kriminality 
ZM stanovuje: 
� funkce starosty města bude od 1. ledna 2008 do 

31. 10. 2008 funkcí neuvolněnou  

 Výběr z usnesení RM 19. prosince 2007 
RM ukládá: 
� vypracovat seznam rozpracovaných plánovaných 

investičních akcí a oprav na rok 2008 a stanovení 
priorit 

� zpracovat jednoduchou studii o možnosti zástavby 
Nerudovy ulice od Uličky s řešením otáčení 
vozidel na konci ulice  

 

� uzavřít smlouvu o dílo na údržbu městského 
rozhlasu s p. Milošem Chmelem pro rok 2008 

� zajistit úklid náměstí v odpoledních hodinách na 
Štědrý den a ráno na Nový rok 

RM souhlasí:  

� umístění dalších dvou bytových domů fy. Komfort 
a.s. na p.č.648/23 při Joštově ulici 

RM rozhodla:  

� nepřispět Poradně pro rodinu, manželství a dítě 
RM schvaluje:   
� návrh organizačního řádu Městského úřadu 

Židlochovice s platností od 1. 1. 2008 

Výběr z usnesení ZM 17. prosince 2007 

ZM rozhodlo:   

� koupit za cenu 2,5 mil. Kč budovu č. 409 
situovanou na pozemku p.č. 646 a pozemek p.č. 
646, obě nemovitosti zapsané v katastru 
nemovitostí pro obec a k.ú. Židlochovice; kupní 
cena bude prodávajícímu uhrazena do 29. 2. 
2008; veškeré náklady spojené s tímto převodem 
a s úkony prodávající strany souvisejícími 
s předchozím dražebním řízením, ponese město 
Židlochovice    

� prodat za kupní cenu 1 600 Kč/m2  pozemek p.č. 
648/32 v k.ú. Židlochovice o celkové výměře 743 
m2;  část  kupní  ceny  ve  výši  50  tis.  Kč  bude 

 

� zaplacena při podpisu kupní smlouvy a zabývající 
část kupní ceny ve výši 1 138 000 Kč bude 
zaplacena do 31. 3. 2008 s právem odstoupení od 
kupní smlouvy pro prodávající v případě, že 
nebude kupní cena zaplacena v dohodnutém 
termínu a výši; toto rozhodnutí je platné do 29. 2. 
2008  

 �  �  �  
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Po husitských válkách, které se nevyhnuly 
ani Židlochovicím, byl znovu vysvěcen starý 

kostel, z něhož se nám dochovala do 
dnešních dnů jen zvonice. Hřbitovní kostel 
se připomíná již v roce 1350. Byl trojlodní 

gotického slohu se třemi oltáři.            
Později ke kostelu patřila  

 i kaple sv. Barbory. Pod kostelem byla 
hrobka, do níž se vcházelo zvenčí. Kolem 
kostela byl velký hřbitov, na kterém se 

pohřbívalo až do roku 1891. V roce 1768 byl 
kostel značně zničen požárem a musel být 
opraven. Když se však roku 1830 sesula 
vazba kostela a prorazila pádem klenutí 

kostelní lodi, byl kostel ponechán záhubě. 
V letech 1856–1864 byl kostel – kromě 

věže, zcela rozbořen a odklizen. Při bourání 
starého kostela byly četné pomníky z jeho 
blízkosti postaveny kolem dnešní zvonice. 
Náhrobky pocházejí ze 16. až 18. století      
a patřily vesměs šlechtickým osobám           
a bohatým židlochovickým občanům. 

Počítačová grafika Pavel Gnída 

Z obsahu:  
� Starosta v praze �  

� jízdní řád IDS �  
� ceny vodného a stočného � 

� ukládání odpadu ve sběrném 
dvoře �  

� studenti v ostravě � 
� armwrestling v roce 2007  � 

� únorový kulturní kalendář � 
� Zahrada v únoru � 

� I v parku umírají stromy �  
� a ještě několik slov stran 

kalendáře � 
� výsledky tříkrálové sbírky �  

� co přinesl únor 1948 �  
� lyžujeme v Němčičkách � 

� klub maminek budulínek � 
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Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
 

Hodnocení roku 2007 Armwrestling clubem Židlochovice 
 

Starosta dočasně v Praze 
Starosta města ing. Jan Vitula nastoupil 1. ledna 2008 na Ministerstvu školství ČR, kde bude na přechodnou dobu vykonávat 

funkci vrchního ředitele strukturálních fondů. Jeho jmenování vyplynulo ze skutečnosti, že již dříve pracoval na rozvojovém 
programu výzkumu a inovace pro Ministerstvo školství. Tento program řeší využití 65 miliard Kč v průběhu sedmi let. V Praze bude 
Ing. Jan Vitula působit do konce října 2008. Po tuto dobu bude zastávat neuvolněnou funkci starosty města. Po návratu z působení 
na Ministerstvu školství se opět vrátí do Židlochovic a bude dále vykonávat funkci starosty jako doposud. Přejeme mu v jeho 
působení hodně úspěchu a věříme, že se vrátí do města obohacen  novými poznatky a zkušenostmi!    

Omlouváme se všem čtenářům našeho Zpravodaje 
za pozdní doručení lednového čísla našeho Zpravodaje. Pozdní distribuce byla zaviněna poruchou kopírovacího zařízení.   

Odbor sociálních věcí upozorňuje všechny příjemce příspěvku na péči, že došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na 
základě kterého jsou povinni: – písemně ohlásit den nástupu a den ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení, nebo jiném pobytovém zařízení;               
– písemně ohlásit změny poskytovatele pomoci a další případné změny; – ohlásit úmrtí pečované osoby. 

 Mgr. Iva Tycová, vedoucí odboru sociálních věcí  
Vodárenská akciová společnost, a.s. Svazek Židlochovicko 
schválila 27. listopadu cenu vodného 28 Kč za 1m3  včetně DPH a cenu stočného 27,90 Kč za 1m3  včetně DPH. Podrobná kalkulace vodného a 

stočného pro rok 2008 je pro zájemce k dispozici na sekretariátu starosty.  

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře 
Upozorňujeme občany, že při ukládání odpadu ve sběrném dvoře bude prováděna důsledná kontrola oprávnění odpad zde uložit, a to 

 prostřednictvím průkazu totožnosti a průkazu do sběrného dvora. 
Dále upozorňujeme, že nádoby na odpad pro rodinné domy a provozovny je možné umístit na veřejné prostranství jen v den svozu a večer před 

svozem. Nádoby na odpad pro bytové domy jsou ukládány na místech k tomu určených.                                                                     Ing. Zdeňka Koutná 

Tříkrálová sbírka  
Letošní Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 5. ledna. Letos se sešlo devět skupinek koledníků. Také rodičů jako doprovod k dětem se 

přihlásilo více než v předchozích letech.  Jedna pokladnička byla opět umístěna v kostele. Na přidělené úseky po celém městě jsme se vydali v deset 
hodin, jen jedna skupinka začala dříve a navštívila obchody na náměstí Míru. Za dvě hodiny byly děti již velmi promrzlé, proto většina přijala pozvání 
na čaj a pak pokračovala dále. Kromě peněz dostávaly děti také různé sladkosti, což bylo velmi milé. Celkem bylo vybráno v našem městě 47 943,50 
Kč, tj. o 4 000 Kč více než loňského roku. Všem dárcům upřímně děkujeme za příspěvky. Poděkování náleží také rodičům, dětem i dalším 
pomocníkům, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. (Informace o sbírce: www.charita.cz.)                                                                               Mgr. Daniela Tichá                                                                                                                

Redakce Zpravodaje 
znovu upozorňuje, že termín (uzávěrka) předání příspěvků je každého patnáctého v měsíci.  Texty dodávejte buď osobně na disketě, CD nebo 

flash disku slečně Martině Křížové. Můžete je také zasílat na e-mailovou adresu martinakrizová@zidlochovice.cz. V každém případě musí být texty 
předávány ve formátu software Microsoft Word. Podle aktuální situace může vydavatel odsunout zveřejnění příspěvku s ohledem na větší aktuálnost 
jiných příspěvků. Pokud zaslané příspěvky nebudou mít věcný charakter, je redakční rada oprávněna zveřejnění příspěvku odmítnout.  

Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora. Anonymní texty nebudou otištěny.  
Neodpovídáme za správnost údajů, věcnou ani gramatickou stránku zveřejněných příspěvků. Za uvedené skutečnosti ručí autor.               Redakce   
   

Rok 2007 byl pro AWC Židlochovice zatím nejúspěšnějším v jeho krátké historii. 
Armwrestling club Židlochovice organizoval začátkem února X. Golem’s Hand v Brně (mezinárodní soutěž), která se stala nejúspěšnější soutěží 

za celé své konání. V dubnu klub obhájil titul nejlepšího juniorského klubu České republiky. Na Mistrovství České republiky získali židlochovičtí 
závodníci šestnáct medailí, což byl oproti loňským pěti neuvěřitelný nárůst. Červnového Mistrovství Evropy ve Švédsku se za podpory Města 
Židlochovice, spol. Hortis, Dřevomonta a Papírna Moudrý zúčastnili židlochovičtí závodníci Matěj Svoboda, Martin Vodák a Radek Klein. Všichni tři 
závodníci si přivezli medaili.  

Říjnového Mistrovství světa v Bulharsku se za podpory Města Židlochovice, spol. Hortis, Dřevomonta a Karlova Pekárna zúčastnilo pět 
židlochovických závodníků. Nejlépe dopadl Matěj Svoboda, který vybojoval třetí příčku. V září se změnil systém soutěže klubů – bude se konat 
Mistrovství republiky klubů, o celkovém vítězi nerozhodne jen bodový výsledek. Sloučily se také juniorský se seniorským klubovým titulem. Na první 
Extralize nové sezony nezvítězil Armwrestling club Židlochovice poprvé po roce. V říjnu se stal AWC Židlochovice součástí židlochovické TJ Sokol. 
V listopadu uspořádal klub dva nábory (na ZŠ a na gymnáziu v Židlochovicích). Dohromady z nich vzešlo 30 nových nadějí českého armwrestlingu. 
Začátkem prosince závodila většina židlochovických závodníků ve druhém kole Extraligy, kde klub zvítězil a ujal se tak vedení. V prosinci zahájil klub 
přípravy na IV. JUNIOR VISEGRAD GRAND PRIX, která se bude konat 23. února 2008 v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích. 

                                                                                                                                                                         Šárka Kleinová, vedoucí klubu 
Více informací na www.armwrestling.wz.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moudrá slova 

Věřím v sílu rozumu na světě, v každé zemi, kde žijí lidé. Svět a lidské pokolení jsou ve vesmíru příliš malé; namísto bojů 
a nesmyslných krveprolití by měly národy spolupracovat pro pokrok lidstva… Pro mne neexistují kapitalisté ani komunisté – jen 
dobří nebo špatní, čestní či nepoctiví lidé, a ať žijí v kterékoliv zemi, jsou v podstatě stejní, mají tytéž naděje a mravní ideály. 

Světlana Allilujevová, Stalinova dcera, která emigrovala v roce 1967 do USA. 
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Klub maminek Budulínek 
vítá stále více se rozšiřující počet zájemců z řad rodičů i prarodičů o naši činnost. Jen pro informaci uvedu aktivity, které se uskutečnily v prosinci 2007. 
Začátkem měsíce jsme pro děti připravili Mikulášskou besídku spojenou s výtvarnou činností. Zazněla spousta mikulášských básniček, koled a neméně 

zajímavé bylo rovněž vyprávění o adventu. Velmi mile nás překvapila návštěva představitelů města Mgr. Miroslava Cvrka, místostarosty p. Vlastimila Helmy a 
včele se starostou p. Ing. Janem Vitulou. Atmosféru a část programu mohli naši občané zhlédnout v regionálním televizním zpravodajství. 

V předvánočním čase jsme ještě zorganizovali vánoční besídku s divadelním představením studentů gymnázia. Opět došlo na zpívání koled za doprovodu 
kytary a také jsme si „protáhli tělíčka“ s básničkami a písničkami. 

Za pomoc při organizaci obou akcí děkujeme maminkám paní Maškové, Gergelové a Otýpkové. Vřelý dík patří také řediteli gymnázia RNDr. Jiřímu 
Kubešovi za vstřícnost i ochotu při organizaci divadelního představení. 

V letošním roce jsme rozšířili pro děti od osmnácti měsíců do čtyř let činnost o hudební školu Yamaha, výuku předškolního oboru První krůčky k hudbě 
(děti chodí do hodin s rodičem a zvykají si na kolektiv i učitele a vyvíjí motoriku). Výuka probíhá v úterý od 15 hod. v mateřské škole.  

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.kmb.estranky.cz. 
Děkujeme všem rodičům za dosavadní přízeň a těšíme se na nové podněty a nápady z řad rodičů.                                                              Lenka Betášová 

Program sportovních a kulturních akcí v únoru   
 

Neděle 3. února – 15 – 19 hod. – Kavárnička o třetí –  
taneční odpoledne s kavárnou 

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

Sobota 9. února – 20 hod. – II. ples města Židlochovice. 
Pořádá Město Židlochovice v Masarykově kulturním domě. Podrobnosti na straně 6. 

� � � 
Neděle 10. února – 9 hod. – Školení degustátorů. 

Pořádá základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve spolkové budově na 
Palackého ulici. 

� � � 
Neděle 10. února – 15 hod. – Opičí odpoledne – 

soutěžní odpoledne pro děti od 6 do 12 let v orlovně. Pořádá Orel.  
� � �  

Pátek 15. února – 18 hod. – cyklus Povídání o víně – Rulandské modré   
Vinotéka RTIC pod radnicí. 

� � � 
Pátek 15. února – 20 hod. – Společenský ples Gymnázia Židlochovice 

v Masarykově kulturním domě. Hraje Nota bene a Snails. 
� � �  

Sobota 16. února – Kolem Vranovské přehrady na hrad Bítov.  
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.  

� � �  
Sobota 23. a neděle 24. února – GRAND PRIX –  
mezinárodní soutěž juniorů v armwrestlingu. 

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

Neděle 10. února – 9 hod. – Turnaj dorostu v badmintonu do 19 let. 
Pořádá TJ Sokol v tělocvičně Masarykova kulturního domu.  

� � � 
Orel – jednota Židlochovice 

 připravuje na sobotu 15. března lyžařský zájezd do střediska Stuhleck 
v Rakousku. Cena za dopravu autobusem 280 Kč, členové Jednoty Orel mají 

dopravu zdarma. Cena skipasu dle typu permanentky –  
dospělí 29,50 €, starší děti 25,50 €, mladší 15 €. 

 Přihlášky, informace a záloha na dopravu: vitulova.svatava@centrum.cz 
� 608 429 387  

� � � 
Na sobotu 29. března 

 připravuje Město Židlochovice v Masarykově kulturním domě vystoupení herce 
Národního divadla v Praze Miroslava Donutila. 

� � �  
 

Zahrada v únoru 
Ve vytápěných sklenících pokračujeme s výsevy 
letniček, které mají delší vegetační dobu (petunia, 
begonia, salvia, lobelia). Přepichujeme časné výsevy. 
U přezimujících dvouletek (maceška, sedmikráska, 
pomněnka) je třeba kontrolovat výskyt houbových 
chorob. 
Ke konci měsíce rozkvetou první cibuloviny a hlíznaté 
květiny (sněženky, krokusy, talovíny). 
Kontrolujeme uskladněné cibule a hlízy (jiřiny, 
mečíky, dosny). U pokojových rostlin pozvolna 
zvyšujeme zálivku a koncem měsíce můžeme začít 
nepatrně přihnojovat. Koncem měsíce se začínají 
probouzet zimní krokusy. 
V chladnějších místnostech nebo zimních zahradách, 
kde přezimují balkónové rostliny (oleandry, citroníky, 
fuchsie, pelargonie), dostatečně větráme. Udržujeme 
zálivku, aby nedošlo k  zaschnutí rostlin.  
Pokračujeme v řízkování balkónových rostlin. 
Pokud to počasí dovolí a půda není promrzlá, 
můžeme začít s přehazováním kompostu. 
Můžeme zmlazovat živé ploty, až do starého dřeva 
(ptačí zob). Pokud je na větvích velké množství 
sněhu a námrazy, je nutné je setřást, aby nedošlo k 
lámání dřevin. Řezem upravujeme koruny jabloní a 
hrušní. V teplejších oblastech můžeme začít i s jejich 
přeroubováním. Na přeroubovaných stromech 
kontrolujeme, jak dokonalý je růst původní odrůdy 
s rouby. 
V zimním období kontrolujeme keře vinné révy, zdali 
nedošlo k poškození okusem zvěře. Řez vinné révy 
zatím neprovádíme, protože stále existuje možnost 
příchodu silných zimních mrazů, které by mohly 
poškodit zimní očka.  Neořezaný keř zimní mrazy 
lépe snáší. 
Ve vinném sklepě kontrolujeme, zda jsou všechny 
nádoby s vínem dostatečně dolité. Plné nádoby jsou 
základ úspěchu při výrobě vína. V nedolitých 
nádobách může často docházet ke křísovatění a 
kvalita vína je tím poškozena.  
Ve druhé polovině února lze začít s předkličováním 
ranných brambor. 
Pokud nám to počasí dovolí, již koncem měsíce 
můžeme zpracovávat půdu na venkovních záhonech 
a vysévat mrkev, petržel, ředkvičku a špenát. 
Vzhledem k tomu, že mohou teploty výrazně 
poklesnout pod bod mrazu, je vhodné tyto časné 
výsevy zakrýt netkanou folií. 
Mladé rostliny salátu, kedluben a květáku 
z lednových výsevů pro rychlení přepikýrujeme a 
dopěstováváme. V polovině měsíce můžeme začít 
s výsevem celeru bulvového, ke konci měsíce pak 
rajčat, papriky a lilku, které budeme potom rychlit. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
�  �  � 

26.12.2007 uspořádala ZO ČZS Vánoční štěpánskou 
výstavu vín místních vinařů. Bylo vystaveno 105 

vzorků vín, a to 58 bílých a 47 červených odrůd. Vína 
byla výborné kvality: 44 vynikajících (zlatá medaile), 
55 velmi dobrých (stříbrná) a 5 dobrých (bronzová), 

hodnoceno podle dvacetibodové soustavy. 
Výstavu navštívilo více jak 70 znalců a milovníků 
dobrého vína. Hodnocení se konalo 16.12.2007 za 

účasti 18 degustátorů. 
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�    �    �        A ještě několik slov stran kalendáře        �    �    � 
 

�    �    �         Z našich škol         �    �    � 
 
Černá Ostrava, černá, děvucha věrná… 
Ve dnech 9. až 12. října 2007 vyrazila více než třicetičlenná skupina studentů z vyšších ročníků židlochovického gymnázia pod dohledem Mgr. 

Hany Stravové a Mgr. Petra Dvorníka na čtyřdenní výukový projekt Těžký průmysl Ostravska, energetika, řemeslo a geografie Moravskoslezského 
kraje. Smyslem počinu bylo poznání fyziky v praxi, uplatnění v technice a technologii těžby černého uhlí, výrobě elektrické energie a některých 
řemeslných postupech dodnes užívaných v daném regionu. Současně bylo cílem poskytnout komplexní geografický přehled o dané oblasti, upozornit 
na její pozoruhodnosti a specifika. 

Název projekt může znít legračně, ale na rozdíl od běžné exkurze byli účastníci aktivní, podmínkou účasti bylo samostatné zpracování některého 
ze zadaných témat a následná prezentace zjištěného. Studenti tak sami fungovali jako průvodci, během cesty poskytovali výklad. Z některých témat by 
měly vzniknout ročníkové práce. 

Čtyřdenní akce je finančně velmi nákladná. Díky podpoře sponzorů účastníci platili zcela minimální částku 284Kč. Děkujeme SPG, manželům 
Suchánkovým z Vojkovic a manželům Huangovým z Rajhradu za úhradu ubytování, firmě Cihlářské technické služby s. r. o., Modřice za úhradu 
faktury za autobus. 

Náplň projektu byla v rámci dodržení plánu různorodá. Studenti poznali PVE Dlouhé Stráně, vysoké pece a koksovnu ve Vítkovicích, hornické 
muzeum na Landeku v Petřkovicích včetně „sfárání do dolu“, bývalou šachtu Michal z pohledu horníka po cestě ze šatny až po ohlubeň, manufakturu 
pro výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách a zvonařství paní Tomáškové – Dytrychové v Brodku u Přerova. Od techniky si odpočinuli v ZOO 
Ostrava, na vyhlídkové věži Nové radnice, v mořském akváriu a na výstavě miniatur Miniuni na Černé louce.  
Měli jsme štěstí na průvodce. Věnovali se nám většinou vysloužilí havíři a ve Vítkovicích kunsthistorik s mimořádně poutavým výkladem. 

Věřím, že výjezd splnil očekávání studentů. Prohlédli si centrum Ostravy včetně tolik očekávané Stodolní ulice. Poznali, jak to vypadá na takové 
zaměstnanecké ubytovně bez komfortu a soukromí. Ocenili těžkou práci havířů, slévačů a dalších zaměstnanců těžkého průmyslu i řemeslný fortel a 
lásku k dílu papírníků a zvonařů. Projeli velkou část Moravskoslezského kraje a doplnili si tak zeměpisné učivo o praktické poznání. Navštívili střed 
Opavy a Přerova. Výklad studentů doplňoval Mgr. Petr Dvorník, vyučující zeměpisu. Z pohledu učitelů vše vyšlo, až na pěší túru na haldu Emu. Ta se 
neuskutečnila, protože byla strašná zima. 

„Účastníci zájezdu“ byli disciplinovaní a dochvilní. Snad přišli na chuť zvláštnímu kouzlu Černé Ostravy a ocenili, že tady nikdy nebylo nic 
zadarmo. Rozšířili si slovník o některá nová slova jako hajcman, těpať, ďura, pinka, roba. Až budou ve škole povinně číst Petra Bezruče, už to pro ně 
nebudou jen prázdné rýmy. Až uslyší Jarka Nohavicu, třeba si vzpomenou na tvrdé lidi s měkkým srdcem, které v Ostravě potkali. 

                                                                                    Mgr. Hana Stravová 
 

V minulém čísle Zpravodaje byl otištěn článek o letošním přestupném roce a stručně jsme naše čtenáře seznámili s juliánským 
 a gregoriánským kalendářem. Na závěr bylo uvedeno, že pravoslavná církev v Rusku se stále řídí juliánským kalendářem  

a tak slaví Vánoce i Velikonoce o čtrnáct dnů později. Tyto kalendáře se řídí oběhem Země kolem Slunce a nazývají se solární. 
Muslimové používají lunární (měsíční) kalendář islámský. Má dvanáct měsíců po 29 nebo 30 dnech a jeho rok je o 11 až 12 dnů kratší nežli rok 

solární. Počátkem jejich letopočtu je útěk Mohameda z Mekky do Mediny, ke kterému došlo 15. července 622 po Kr. podle našeho kalendáře. 
Důležitým měsícem islámského lunárního roku je 9. měsíc nazvaný Ramadán, který je posvátným měsícem povinného půstu, kdy každý den mezi 
východem a západem slunce nesmějí muslimové vůbec nic jíst, pít, kouřit a tuto činnost pak přesouvají do nočních hodin.  

Židovský kalendář je kombinovaný: lunárně-solární. Rok má 12 měsíců, ale jen 354 dnů v roce. Chybějící dny do solárního roku se doplňují 
přidáním jednoho měsíce, a to sedmkrát během jednoho devatenáctiletého cyklu. Základní jednotkou je den končící západem slunce. Sedmý den 
v týdnu je sabat (šábes, šabat) – židovský svátek a den přísného pracovního klidu. Ten začíná již v pátek po západu slunce.  

To však zdaleka nejsou všechny ve světě užívané kalendáře. Kalendář aztécký měl 18 měsíců po dvaceti dnech, tzn. 360 dnů v roce a k tomu se 
ještě připočítávalo pět tzv. nešťastných dnů. Podobný kalendář měli i Mayové. Můžeme k nim hledět s velikým obdivem. Už tisíc let před vyhlášením 
gregoriánského kalendáře vypočítali délku roku na 365,242 dne! To je pouze o 24 stotisícin dne méně oproti dnešní známé délce astronomického 
roku! 

Staří Egypťané již v roce 4241 př. Kr. zavedli kalendář o 365 dnech. Jejich rok byl rozdělen na období záplav, výsevu, sklizně a léta. Nepochybně 
i Féničané a Řekové měli vlastní kalendáře.  

Existuje také lunární kalendář hinduistický a také kalendář čínský. Číňané mají sice 12 měsíců pojmenovaných po zvířatech, ale jejich rok má 
jen 354 dní. 

Nevydařeným pokusem byl kalendář sovětský, způsob dělení času v SSSR v letech 1929 – 40. Měl pětidenní týden se čtyřmi pracovními dny; 
volné dny rozděleny tak, aby podniky mohly pracovat nepřetržitě. Nezdařený experiment byl zrušen 27. 6. 1940. Dále se pak užíval gregoriánský 
kalendář, zavedený do Ruska 1918. 

V Organizaci spojených národů byl navržen k zavedení jednotný světový kalendář (měl to být kalendář nazývaný také jako věčný), ve kterém 
určité datum vždy a každý rok připadá na stejný den v týdnu, neboť rok je tam rozdělen do čtyř stejných čtvrtletí po 91 dnech. Každé čtvrtletí by tak 
mělo jeden měsíc o 31 dnech a dva měsíce o 30 dnech. Jeden nečíslovaný den se vkládá za 30. prosinec a v přestupných letech se vkládá ještě jeden 
nečíslovaný den za 30. červen. Tento kalendář s moderním a jistě žádoucím novodobým zjednodušením se však dosud nikde neujal, protože nebral 
v úvahu všechny dávno zažité náboženské, historické i kulturní zvyklosti různých států.  

S použitím Encyklopedie Diderot zpracoval  -kv-. 

 

Moudrá slova 
Politici, to je skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy a kteří alespoň jako skupina jsou 

o krůček vzdáleni od poctivých lidí. 
                     Abraham Lincoln, americký prezident 
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A když umírají, dávají nám to dost dlouho najevo. 
Poznáme to. V období, kdy by měly být zelené – 
jehličnany po celý rok, listnáče ve vegetačním období, 
jehličí a listí usychá a opadává. Nejdříve vrcholové 
větve a postupně celá stromová koruna. Je to 
nepřehlédnutelná změna při pohledu do korunové 
úrovně. Také signál pro správce parku, aby provedl 
nejdříve ozdravný zásah, ořezal zatím jen proschlé 

větve s nadějí, že nemocný strom zachrání, nebo žel, aby provedl zásah 
likvidační. 

Průměrný věk stromů v parku je vysoký. Proto mnoho stromů už 
odumřelo a další jsou odsouzeny k zániku.  

Likvidačním zásahům se v poslední době nevyhnuly ani zajímavé 
dominantní stromy obdivované několika generacemi lidí. Významnou ztrátou 
byly stromy v lipových alejích. Desítky přestárlých a rozpadajících se lip byly 
pokáceny a nahrazeny novými stromky. Tento zásah sledoval také 
bezpečnost lidí. Na frekventovaných alejích už nebezpečí pádu větví či 
stromů pominulo. Proces obnovy alejí mohli návštěvníci parku průběžně 
sledovat. Možno říci, že se zdařila. Nové lipové aleje se t. č. již zřetelně rýsují. 
Použité lipové odrostky úspěšně zakořenily a nahradily lípy původní. 

Z porostů zámeckého parku zmizely v poslední době i dva 
z dominantních stromů. Topol bílý a buk lesní. Dlouhou dobu stejně jako lípy 
v alejích bojovaly o svůj život, až nakonec podlehly. Dominance topolu bílého 
byla v jeho mohutnosti, ve výšce a tloušťce kmene. Zůstala po něm výrazná 
mezera ve stromové skupině, jejíž byl součástí. Na zemi zůstal jen vyvrácený 
práchnivý kmen, jehož mohutnost těžko zdolává dřevorubec s motorovou 
pilou. Dominance buku tkví v něčem jiném – v rozložitosti a členitosti mnoha 
větví. Byly dlouhé a pružné, spodní sahaly až k zemi a sloužily jako houpačka 
pro děti. Z churavějícího stromu   byly   postupně   uřezávány suché větve,   
až  nezůstala  žádná.  

Dřevorubec ponechal stojící kmen a na něm pahýly větví, které ční do 
uvolněného prostoru jako torzo nádherného díla vytvořeného přírodou. 

Za obdiv v parku stojí jírovce (kaštany koňské). Už řadu let jsou 
napadány klíněnkou, škůdcem z čeledi motýlů drobné velikosti, který je 
decimuje. Předčasně usychá a opadá listí. Opad začíná již v srpnu. Za stavu 
soustavného oslabování a zkracování vegetačního období stromy na jaře 
znovu vyraší a stačí odkvést a zaplodit. Možná nechtějí pokazit radost dětem, 
které „kaštany“ rády sbírají. Vyhledává je i zvěř jako potravu. Zatím jen velmi 
málo jírovců tlaku škůdce podlehlo. Jak ale dlouho ještě budou odolávat?  

Svůj konec již naznačují také vrby bílé (smuteční) zřetelným prosycháním 
vršků korun. Bude to ztráta zajímavých stromů výrazně zkrášlujících okraj 
hlavní louky pod zámkem.  

Stárnutí a umírání se nevyhnou ani cizokrajné dřeviny, jejichž zastoupení 
v dřevinné skladbě parku je už nyní nízké. Jen zmínkou o dvou z nich – 
přestárlé stromy katalpy trubačovité postupně odumírají a je jenom otázkou 
krátkého času kdy uhyne poslední z nich. 

O nic lepší perspektivu nemají ani dvě maklury oranžové. Jedna z nich 
už nese výrazné stopy hmyzožravých ptáků, kteří pod usychající kůrou hledají 
potravu. Tím jako první upozorňují na blížící se konec stromu. Druhý strom 
letos (2007) ještě bohatě zaplodil. Plody na podzim opadaly a bez užitku leží 
na zemi jako zelené pomeranče. 

Nejvyššího věku se v parku dožívají duby (dub letní). Stáří některých 
dubů je 200–250 let. Jsou to statné stromy se silným kmenem a rozložitou 
korunou. Jsou poměrně odolné proti škůdcům a nemocem. 

Ztráty stromů v parku jsou postupně nahrazovány novou výsadbou. Ta je 
konzultována architektem a sledována ochránci přírody. 

Udržování a zvelebování zámeckého parku je velmi záslužné. Vždyť je to 
jedna z historických vzácností našeho města, veřejnosti stále přístupná. 

Augustin Vlašic 
 

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

I v našem parku umírají stromy 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TJ SOKOL ŽIDLOCHOVICE 
Vás zve na tradiční 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY, 
které se budou konat  

v sobotu 1. března 2008 ve 20 hodin  
v Masarykově kulturním domě. 

K poslechu i tanci hraje orchestr Raffael  

 
Ráz: Kdo chce, co chce.  

Vstupné 100 Kč. Předprodej od 11. února v RTIC. 
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.  

Hledám jakékoliv informace, dokumenty či fotografie  
o úzkorozchodné dráze Židlochovice – Měnín zrušené 

v roce 1967. Vše vrátím. 

Pavel Musil, Komenského 35, Židlochovice.  
���� 774 362 182 

Město Židlochovice  
Vás všechny srdečně zve na  

II. PLESII. PLESII. PLESII. PLES 
MĚSTA ŽIDLOCHOVICEMĚSTA ŽIDLOCHOVICEMĚSTA ŽIDLOCHOVICEMĚSTA ŽIDLOCHOVICE    

K tanci a poslechu hraje 
taneční orchestr  

MR. SWING BAND BRNO  
	  	  	 

Sobota 9. února 2008  20 hod 
Masarykův kulturní dům  

Vstupné 150 Kč 
Předprodej vstupenek od 7. 1. 2008  

na RTIC, Masarykova 100 

Ihned koupím garáž na Žižkově. 

 Platím hotově. 

� 721 564 406 

Gymnázium Židlochovice  
si Vás dovoluje pozvat na 

9. společenský ples, 
který se koná v pátek 15. února 2008 ve 20 hod. 

v Masarykově kulturním domě. 
K tanci a poslechu hraje skupina 

 NOTA BENE  
A SKUPINA SNAILS. 

Slavnostní zahájení plesu – polonéza.  
Kulturní vystoupení studentů, tombola. 

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

Regionální turistické a informační centrum 
nabízí:  

film na DVD Na břehu řeky Svratky – 150 Kč 
a publikaci Židlochovické vinařství – 100 Kč 


  
  
 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

Vyňato ze zápisníku – 100 Kč 

TGM v Židlochovicích – 50 Kč 

 Židlochovice na starých pohlednicích – 30 Kč 

            Židlochovické mosty a lávky – 50 Kč 

Židlochovické hospody – 119 Kč 
 

Nabízím dlouhodobý pronájem 
garáže na sídlišti Družba. 

Nájemné dohodou. 
� 607 815 003    
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Nezapomínejme!         Co přinesl únor 1948         Nezapomínejme!  
Jaký byl loňský podzim? 

 

 

Osmička v dějinách Židlochovic – 2. část 
1768 
27. února 1768 byly Židlochovice postiženy zemětřesením a velkými 
záplavami po tání sněhu. Mnoho domů bylo zcela zatopeno. 
1838 
15. února byl uveden do provozu cukrovar v Židlochovicích.  
1888 
9. února zemřel v Židlochovicích velký vynálezce Julius Robert, syn a 
pokračovatel zakladatele židlochovického cukrovaru Florentina 
Roberta. Byl čestným členem Societé Agricultur Francoise, studoval 
v Grenoblu, ve Vídni a v Paříži. Do cukrovarnické výroby vnesl nové 
způsoby zpracování cukrovky pomocí difusních baterií. Narodil se 4. 
června 1826. 
1898 
V tomto roce byl postaven železný most přes Svratku spojující obě 
části města. 
1908 
Do Židlochovic zaveden telefon. 
1938 
Bylo tomu už hodně dávno, co prožíval v Židlochovicích své mládí Dr. 
Václav Bouček. Proto byla přednáška a beseda s ním, která se konala  
 

 
26. února 1938 v sále Národního domu tak bezprostřední a zajímavá. 
Vždyť to byl člověk, který se stal právním zástupcem T. G.  Masaryka  
ve všech soudních sporech a žalobách, do kterých se předválečný 
Masaryk v Rakouské monarchii dostal – a to bylo hodně často. 
1948 
Bylo úterý 3. února po 10. hodině, když přiletělo nad Židlochovice 
cvičné vojenské letadlo se dvěma letci, kteří prováděli nad městem 
velmi odvážnou akrobacii. Letadlo několikrát zakroužilo nad městem, 
letělo velmi nízko nad náměstím, vyhnulo se poště a narazilo křídlem 
na roh sokolovny. Z trosek letadla byli oba letci vyproštěni s těžkým 
zraněním. 
1958 
Řídící učitel Felix Hrdlička byl jedním z předních osvětových 
pracovníků v Židlochovicích, který po celou dobu svého působení ve 
městě byl činným v mnoha organizacích. Zemřel 11. února 1958 
v brněnské nemocnici.  
1958 
17. února 1958 zemřel ve věku nedožitých 82 let básník Petr Bezruč, 
čestný občan Židlochovic. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv- 

 

Z dokumentů vystavených v Památníku písemnictví na Moravě v rajhradském klášteře 

Československá socialistická republika 
Přísně tajné! 

Zavazuji se dobrovolně spolupracovat se zpravodajskými orgány federálního ministerstva vnitra a odpovědně plnit stanovené úkoly, 
 které mně budou v zájmu obrany Československé socialistické republiky uloženy. 

Zavazuji se, že za žádných okolností neprozradím svoji spolupráci a zachovám v naprosté tajnosti všechny skutečnosti,  
které se na základě spolupráce dozvím. 

O své spolupráci smím hovořit jedině se svým řídícím orgánem, jeho představeným, doručitelem stanoveného hesla nebo tohoto závazku. 
Jsem si plně vědom důvěry, která je ve mne spoluprací se zpravodajskými orgány federálního ministerstva vnitra prokazována. 

 Při předávání poznatků budu používat krycího hesla. 

��� 

Považujeme za důležité, abychom této akce využili k vysídlení buržoazie z pro nás nežádoucích prostorů, především z Prahy a jiných velkoměst. Proto 
ve většině případů bude zařazení osob do TNP (tábor nucených prací) spojené s nařízením o vyklízení bytu a určení místa pobytu, kam se zmíněná 
osoba po propuštění z TNP smí přestěhovat. Celá akce připravena již od 1. srpna musí být zahájena v širokém měřítku k 1. říjnu 1949 v Praze, 

od 15. listopadu pak v celé republice. Cílem akce je po dobu, počínaje 1. 10. 1949 až do konce splnění pětiletého plánu dodávat do TNP 3000 osob 
měsíčně. Jsme přesvědčení, že energickým prováděním těchto směrnic, bez ohledu na nářek a pokřik třídních nepřátel, splníme jednu z povinností, 

kterou před nás postavil na IX. sjezdu KSČ soudruh Klement Gottwald. 
V Praze dne 8. srpna 1949 

za velitele Státní bezpečnosti Pokorný v. r. 
(Ponecháno v původním znění bez jazykové úpravy.) 

� � � 

Několik poznámek k uvedeným dokumentům 
V oficiálním seznamu vedených v registračních protokolech StB je uvedeno 56 855 spolupracovníků. 

 Seznam byl vydán Ministerstvem vnitra České republiky a byl mj. zveřejněn na internetových stránkách www.mvcr.cz.   
��� 

Do osmnácti pracovních táborů jáchymovských uranových dolů umístil v padesátých letech komunistický režim přes 45 000 politických vězňů. 
 Jen v letech 1952 až 1953 jich zde bylo 15 000. Na bráně těchto pracovních táborů byl nápis Prací ke svobodě. 

 V nacistických koncentračních táborech byl nápis téměř totožný: Arbeit macht frei (Práce osvobozuje). 
��� 

V roce 1948 emigrovalo z naší republiky 60 000 obyvatel. 
��� 

V letech 1948 – 1960 bylo komunistickým režimem popraveno 241 občanů – politických vězňů – od dělníků až po vysokoškolské profesory 
a generály, z nichž se mnozí podíleli na protifašistickém odboji. Jejich seznam je rovněž uveřejněn v rajhradském klášteře. 

                                                                                                                                                                                                                                         -rt- 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 
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Sportovní areál Němčičky 
Chcete si jít po práci zalyžovat? Jedete na hory a potřebujete po 
roce dostat do nohou carvingový oblouk? Pojede vaše dítě se 

školou na hory, a chcete, aby si pobyt více užilo, když se připraví 
dopředu? Chcete celou vaši rodinu naučit nebo zdokonalit 

v lyžování s instruktory? 
V našich nadmořských výškách a bydlištěm v Židlochovicích si 

můžete myslet, že jde takřka o nemožné. Stačí však zajet 25 minut autem 
10 km východně od Hustopečí. V obci Němčičky vás překvapí nejníže 
položený lyžařský vlek ve střední Evropě ve výšce pouhých 180 m. n. m. 
Svah v délce 250 m je v provozu od prosince do března, lyžuje se na 
technickém či přírodním sněhu, případně na umělém povrchu. Sjezdovka 
je upravována sněhovou rolbou a můžete vidět v akci sněžný skútr i tři 
moderní sněhová děla. V areálu je půjčovna lyžařského vybavení a 
lyžařský servis.  

Lyžuje se podle zájmu lyžařů i při umělém osvětlení. O víkendech 
probíhá lyžařská škola pro děti, navštěvuje ji 250 lyžařů z Brněnska a 
Břeclavska, o které se stará 25 školených instruktorů lyžování. V pátek 
odpoledne probíhá kurs pro dříve narozené.  V pracovní dny probíhá 
dopoledne výcvik dětí ze základních škol i lyžování pro veřejnost. 
V budově přímo u vleku se můžete zahřát nebo načerpat síly z pestré 
nabídky občerstvení nebo posedět u krbu se svařáčkem. Nedejte na 
počasí a stav sněhu v Židlochovicích. Na telefonním čísle 519 430 753 
vám sdělí aktuální stav sněhu, počasí i provozu na vleku. Němčičky jsou 
to pravé místo pro sport i relaxaci.  

Provozní doba: v pracovní dny od 9.00 hod. podle zájmu lyžařů, 
v sobotu od 13 hod. opět podle zájmu lyžařů, 

 obdobně i v neděli od 11 hod.  
Více informací: www.sportnemcicky.cz                               Magda Hájková 

 
 
 

 
• Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 2008 přinášejí noviny Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR. Noviny jsou ZDARMA k dispozici na podatelně v budově nového MěÚ na Nádražní ulici. 

• 1. ledna 2008 uplynulo patnáct roků od rozdělení Československé republiky. Podle současných průzkumů ho považuje za 
správné 56 procent Čechů a za chybné 34 procent. Před patnácti lety naopak rozdělení považovalo za chybu 53 procent 
Čechů a pouze čtvrtina s rozdělením souhlasila.                                                                            (Údaje převzaty z denního tisku.) 

• Obsáhlé pojednání Poddaný v korespondenci Jana Diviše z Žerotína z let 1600 –1614, jehož autorem je doc. PhDr. Tomáš Knoz, 
bylo uveřejněno v časopise Z kralické tvrze č. 18 v ročníku 1991–1992. Po krátké úvodní části je na příkladech uvedena problematika pohybu poddaných a 
jejich ochrana na Divišově panství. Zajímavou částí pojednání je také příloha uvádějící půjčky Jana Diviše jednak od stavovských osob, jednak také od 
poddaných tak, jak byly uvedeny v Divišově dlužní a rukojemské knize. Až na jedinou výjimku nebyly půjčky v celém rozsahu vráceny. (Vážným zájemcům 
rád zapůjčím kopii tohoto článku.)                                                                                                                                                                                           -kv- 

• Je dostatečně známo, že nedávno nově otevřený obchodní areál Vaňkovka je pojmenován po bývalém majiteli továrny a průmyslníkovi Friedrichu 
Wannieckovi (*1838 v Brně, �1919 v Meranu). Méně se už ví, že jeho manželkou byla Viktorie Robertová, sestřenice majitele židlochovického cukrovaru, 
kterou pojal za manželku v roce 1868. Julius Robert přišel na revoluční technologii získávání cukerných šťáv tzv. difúzí a ve Wannieckově továrně byly tyto 
stroje pro židlochovický cukrovar vyrobeny. V přízemí areálu je Lékárna U Viktorie, která svým názvem připomíná Robertovu manželku. Čtenáře bude jistě 
zajímat i to, že v roce 1877 Wannieck založil v Želešicích u Brna školkové sady ovocných stromků, keřů a květin, které rovněž nesou jméno jeho manželky 
Viktorie. Po roce 1902 si v Želešicích nechal postavit i svoje nové rodinné sídlo. Založil také nadaci, která zajišťovala důstojné bydlení dlouhodobě 
nemocným, invalidním a přestárlým dělníkům z železářských strojírenských podniků. Wannieck také finančně podporoval nemajetné studenty Vysoké školy 
technické v Brně.                                                                                                                    (Čerpáno převážně z novin Galerie Vaňkovka č. 1 z 24. 1. 2008.)  

• Koncem loňského roku vydal Mgr. Miroslav Cvrk knihu Strašidelný mlýn. Ve vyprávění se v ní vrací do rodného kraje a připomíná zapomenuté lidové 
pověsti o místech v okolí Tachova. Autor tak připomíná všem, kteří mají rádi vísky, samoty, mlýny, hamry i hrady Českého lesa, stará a mnohdy 
zapomenutá vyprávění, která patří k našemu domovu. Knihu výborně ilustroval výtvarník Pavel Koller.   

• Vinař - amatér převálcoval profesionály. V pátek 18. ledna se uskutečnila první přednáška z cyklu Povídání o víně, tentokrát o odrůdě Müller Thurgau. 
Sešlo se celkem 30 milovníků vína, kteří si vyslechli krátké teoretické povídání o odrůdě a poté ochutnali a ohodnotili 19 vzorků vín. Většina vzorků byla od 
profesionálních vinařů. Nejlépe byl však ohodnocen vzorek vinaře-amatéra pana Karla Koždoně z Křepic. Zabývá se výrobou vína pro své potěšení, a to 
teprve 3 roky. Všem ale ukázal, že pokud to člověk dělá srdcem, nezáleží na době „vinaření“. Mezi další nejlépe hodnocená vína patřily vzorky od 
profesionálů – vinařky Aleny Vyskočilové z Blatnice pod svatým Antoníčkem a pana Jana Plačka z Moravských Bránic. Všem návštěvníkům děkujeme za 
účast a těšíme se příště (15. 2.) na viděnou u ochutnávky odrůdy Rulandské modré.                                                                                       Ing. Iva Musilová  

• Dovolujeme si upozornit všechny zájemce o vinařství, že za podpory vinařského fondu byly vydány mapy jednotlivých vinařských podoblastí na Moravě. 
Jedná se o Mikulovsko, Velkopavlovicko, Znojemsko a Slovácko. Mapy obsahují údaje a zajímavosti z historie pěstování vína i turistické pozoruhodnosti. 
Mimo uvedené mapy vyšel také průvodce po vinařstvích a vinných sklepech na jižní Moravě a kalendářní rozpis různých vinařských akcí.  Uvedené mapy 
zdarma obdržíte v našem RTIC.   

• Vyšel Regionální kulturní a sportovní kalendář pro rok 2008. Bude zdarma roznášen do všech domácností zároveň s únorovým číslem Zpravodaje.  

• Elektronicky zpracovaný soupis všech článků Židlochovického zpravodaje (bibliografie) od počátku vydávání v roce 1976 až pro rok 2007 by se měl 
v nejbližší době objevit na internetových stránkách města.  

• Neobvykle teplé počasí v poslední lednové dekádě dosahující až 11°C probudilo za zimního spánku sněženky, které rozkvetly v době, kdy by měla vrcholit 
zima.  

• Nepochopitelným a nepoučitelným způsobem opět řádil židlochovický vandal. U kostela už po několikáté rozbil sklo ve vývěsní skříňce a vzácné Sternovy 
sochy poničil sprejem. Svůj „podpis“ zanechal také na podezdívce kostela. Ve své neuvěřitelné hlouposti a zlomyslnosti si neuvědomuje úžasnou 
historickou cenu soch a náklady spojené s odstraněním barvy. Najde se viník? 
 

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: 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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