
Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

135 roků městem 
Jeho císařské a královské apoštolské Veličenstvo ráčilo 

 svým nejvyšším rozhodnutím z 3. dubna 1873 
 milostivě povýšit městys Židlochovice na Moravě na město  
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Výběr z usnesení ZM 12. února 2008 

ZM rozhodlo:   
� poskytnout pro realizaci III. etapy Projektu 

regenerace sídliště Družba z rozpočtu města 
částku 1 715 000 Kč 

ZM schvaluje:   
� rozpočet pro rok 2008 
� dodatek č. 1/2008 k Jednacímu řádu 

zastupitelstva města schválenému 18. 6. 2003  

ZM ukládá:  
� podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na 

podporu regenerace panelových sídlišť pro rok 
2008 na III. etapu Projektu regenerace sídliště 
Družba  

�  �  � 
Výběr z usnesení RM 15. února 2008 
RM ukládá: 
� zajistit opravu lavičky na náměstí Míru 
RM schvaluje:  
� finanční příspěvky pro neziskové organizace 

zabývajícími se mládeží dle přiloženého  
 

 
      materiálu 
� finanční příspěvek pro neziskovou organizaci 

Unie Roska Brno-venkov ve výši 5 000 Kč 
� statut redakční rady vysílání regionálního 

zpravodajství v RKT Židlochovicemi Hrušovany a 
Vojkovice 

� nákup a montáž laviček u ZŠ na Tyršově ulici 
v počtu 6 kusů za 18 000 Kč 

Výběr z usnesení RM 7. března 2008 

RM rozhodla: 
� zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových 

prostor v domě č. 367 na sídlišti Družba   
� uzavřít smlouvu o dílo na údržbu veřejné zeleně 

s firmou Hortiscentrum s.r.o. na rok 2008 dle 
předloženého návrhu 

 RM schvaluje: 
� přílohu k vyhlášce č. 4/2003 o místním poplatku 

za provoz systému komunálního odpadu pro rok 
2008 

� vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské 
služby  

 

RM souhlasí:  
� s umístěním rodinného domu na p.č. 131 k.ú. 

v Malinovského ulici 

 
 
 
 
 
 
  

Z obsahu: 
Vzpomínka na paní 
Lidmilu Šotnarovou � 
zpráva o činnosti 

matriky v roce 2007 � 
ordinační hodiny 

praktických lékařů � 
jarní koupel � další 
teplá zima � malý 

příspěvek k odhalení 
tajemství starého 

hřbitova � zhodnocení 
výstavy vín �  

Tip na výlet: Petrov a 
Čejkovice 

Budova gymnázia byla do roku 2000 
majetkem města. V roce 1995 byla 

provedena rekonstrukce učeben v přistavěné 
budově přibližně za půl milionu Kč. V roce 

1998 byly provedeny kompletní rekonstrukce 
suterénu s izolací zdí za 4 mil. Kč a v roce 
2000 bylo rekonstruováno sociální zařízení 

v částce 0,8 mil. Kč. 

Od roku 2001 přešla budova do majetku 
Jihomoravského kraje.  V letech 2001–2003 
byla postupně vyměněna všechna okna a 
odstraněny balkony, to vše v částce asi 
2 mil. Kč.  V roce 2005 byla na půdě 
vybudována kotelna a rekonstruováno 

sociální zařízení v levém traktu za 2 mil. Kč.  
V loňském roce byla provedena úprava 

střechy, fasády a také byl upraven vchod do 
budovy včetně úpravy oplocení zahrady.  

To vše asi za 4,5 mil. Kč.  

Budova židlochovického gymnázia se tak 
stala jednou z nejhezčích dominant města.   

Počítačová grafika Pavel Gnída 
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Informace z radnice ���� Informace o státních dotacích přinášíme na straně 9 ���� Informace z radnice 
radnicez radnice 

Vzpomínka na paní Lidmilu Šotnarovou 
 1. března jsme se rozloučili s paní Lidmilou Šotnarovou. Po dlouhé těžké nemoci opustila svou rodinu, milované Židlochovice, práci i spoluobčany. 

Věnovala celý svůj život rodině a městu, i když nebyla rodačkou. 
Paní Lidmila se narodila v roce 1945 v Koněšíně. Po sňatku se přestěhovala do Židlochovic. Protože měla ekonomické vzdělání, nastoupila jako 

administrativní pracovnice na radnici. Zde pracovala nejdříve v podatelně, později se stala matrikářkou. V obou těchto funkcích byla známá vstřícností, 
ochotou každému poradit a pomoci. Nejen jako matrikářka, ale i později jako předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ), nechyběla při 
žádné události, která se týkala občanů. Bylo to vítání občánků, svatby, setkání jubilantů, předávání občanských průkazů, rozloučení s mateřskou 
školou, vítání prvňáčků, přijetí nejlepších žáků všech typů škol na radnici. Besedy s důchodci, které bývaly jednou ročně, získaly jejím přičiněním 
takovou oblibu, že se nyní konají pětkrát za rok. S členkami SPOZ navštěvovala občany města starší 80 let.  V den jejich narozenin jim popřála a 
předala malý dárek. 

Svůj volný čas věnovala paní Šotnarová nově vzniklému ochotnickému divadlu, v němž nejen hrála, ale také šila kostýmy. Založila dětský 
divadelní soubor, s nímž nacvičila několik her. Organizovala zájezdy do divadel v Brně a  Boleradicích, vystoupení cimbálové muziky Kasanica a 
Donava. Připravila několik výstav ručních prací v městském kulturním klubu, kde se ukázala zručnost židlochovických žen. V posledních letech hodně 
spolupracovala s mateřskou školou. Pro děti ušila chlapecký a dívčí židlochovický kroj a kostým pro Mikuláše.  Nepřehlédnutelná byla její činnost 
v Sokole a práce pro farní úřad. 

Velikou zásluhu měla v pořádání humanitárních sbírek. S velkou odpovědností vedla městskou kroniku. Její bohaté zkušenosti matrikářky ji 
podnítily k vydání instruktážní knihy „Jak vést kroniku obcí a měst“, která vyšla v roce 2006. 

Při veškeré této činnosti byla milující manželkou a příkladnou matkou svým dvěma dcerám a  obětavou  babičkou.. 
V říjnu 2007 byla jmenována zasloužilou občankou města. 
Mnoha lidem bude dlouho chybět její milý úsměv a dobré slovo.         Za SPOZ  Marie Štyglicová 

 

Zpráva o činnosti matriky v roce 2007 
Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, 

Žabčice. 
V roce 2007 bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 82 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 37 sňatků, uzavřeno bylo 

11 církevních sňatků (7 sňatků v kostele v Židlochovicích, 1 sňatek v kostele v Přísnoticích a 3 sňatky v kostele v Nosislavi), 32 sňatků bylo uzavřeno 
v zámecké kapli, 1 sňatek v zámecké zahradě a 1 sňatek byl uzavřen v zámecké obrazárně.    

Jako každý rok tak i v  loňském roce, jsme měli několik sňatků s cizinci. V kostele v Nosislavi uzavřel manželství občan Anglie s občankou České 
republiky, v kostele v Židlochovicích vstoupili do manželství občan Velké Británie a občanka České republiky, v zámecké kapli v Židlochovicích uzavřeli 
manželství občané Velké Británie, občan Německa vstoupil v manželství s občankou České republiky. Ve dvou případech se jednalo o uzavření 
manželství našich občanů s občany Slovenské republiky. Tyto sňatky byly uzavřeny v obřadní síni.  

V  roce 2007 se narodilo celkem 23 dětí s trvalým pobytem v Židlochovicích.  Zemřelo 29 občanů našeho města, z trvalého pobytu se odhlásilo 60 
občanů. 

K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo v loňském roce 126 osob. Počet osob hlásících se k trvalému pobytu do Židlochovic stoupá. 
V roce 2005 se do města přihlásilo k trvalému pobytu 64 osob, v roce 2006 to bylo 90 osob. 
Úmrtí na území obcí v matričním obvodu Židlochovice: Hrušovany u Brna 8 úmrtí, Medlov 0 úmrtí, Nosislav 8 úmrtí, Přísnotice 1 úmrtí, Unkovice           
5 úmrtí, Vojkovice 2 úmrtí, Žabčice 1 úmrtí, Židlochovice 4 úmrtí.  

Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimace byla provedena celkem 3 405krát, 
legalizace 2 366krát. Žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo podáno a odesláno 646. Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 23x.  Zápis 
o určení otcovství k nenarozenému dítěti byl sepsán 32krát.  Změna příjmení byla povolena 3krát. Žádost o vystavení Osvědčení o státním občanství 
České republiky si podalo 10 občanů.  

Přiděleno bylo 20 nových čísel popisných a evidenčních.    
Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 2007 zrušen 16 občanům našeho města. Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny, což je  

Židlochovice, Masarykova 100. Na této adrese je v současné době přihlášeno 44 občanů. 
 K 31. 12. 2007 mělo město Židlochovice 3 137 obyvatel.                                                                                                     L. Tesařová, matrikářka 
 
Upozornění 
Od 1. 1. 2008 byl na Městském úřadě Židlochovice spuštěn projekt Czech POINT (Český Podací ověřovací informační národní terminál).  

To znamená, že občan může na městském úřadě vyřídit na počkání výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního 
rejstříku a živnostenský rejstřík.  

 
      Regenerace sídliště Družba v roce 2008 

Město Židlochovice bude v letošním roce opět žádat o dotaci na regeneraci sídliště Družba. V případě obdržení dotace je v plánu dokončení 
rekonstrukce chodníků z betonové dlažby a  ploch veřejné zeleně, regenerace dvou vnitrobloků s vytvořením odpočinkových míst pro děti i 
dospělé,doplnění mobiliáře a dalších hracích prvků a oprava asfaltové vozovky v lokalitě za bankou a za bytovým domem č.p. 155.      

 Ing. Martin Dratva 
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Moudrá slova 
Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, 

  ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není  pro kostel. 
T. G. Masaryk 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Král - Jaká byla zima 
Pokusit se zařadit náčrtek Edera 
možná pro srovnání počasí před 100 lety od A. Chocholáče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Program sportovních a kulturních akcí v dubnu   
4. – 24. dubna –  MKK – 50 výletů za zdravím a poznáním –  

výstava Klubu židlochovických turistů.  
 Vernisáž v pátek 4. dubna v 18 hod. Otevřeno v půjčovní době knihovny. 

� � �  

25. dubna – 16. května – MKK – Vzpomínka na Mušov a lužní háje – 
výstava obrazů Jana Urbánka. Otevřeno v půjčovní době knihovny. 
Na vernisáži v pátek 25. dubna v 18 hod. hrají Brněnští gajdoši.  

� � � 

Úterý 8. dubna – 18 hod. – Slavnostní koncert žáků ZUŠ k 60. výročí 
 jejího založení – Masarykův kulturní dům 

� � � 

Sobota 12. dubna – Železná sobota – pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Pokyny budou sděleny městským rozhlasem. 

� � �  
Neděle 13. dubna – 15 hod. – Kavárnička o třetí – taneční odpoledne s kavárnou 

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

Čtvrtek 17. dubna – 17 hod. – MKK –  Napoleonika – beseda pro zájemce o vojenskou 
historii napoleonských válek.  Pořádá Město Židlochovice. Podrobnost na str. 10. 

� � �  

Pátek 18. dubna – 18 hod. – cyklus Povídání o víně – Ryzlink rýnský  
Vinotéka RTIC pod radnicí. 

� � � 

Pátek 18. dubna – 19 hod. –  MKK – 3. cestovatelské povídání – 
 Aljaška a západ Kanady, Indie.  Pořádá Sdružení INSPIRO. 

� � � 

Sobota 19. dubna – Jarní hrad Bouzov a loštické tvarůžky  
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 19. dubna – 9 hod. – Volejbalový turnaj k osvobození města Židlochovice 
Pořádá KSM RM a TJ Sokol v tělocvičně Masarykova kulturního domu.  

� � � 

Sobota 19. dubna – 19 hod. –  MKK – 8. filmový dlabanec na téma Partnerské vztahy 
Pořádá Sdružení INSPIRO. Informace viz www.jinak.org 

� � � 

Sobota 19. dubna – 14 hod. – Staň se rytířem – akce pro kluky a holky v rytířských 
dovednostech. Sraz u brány na školním hřišti na Tyršově ulici. Pořádá Junák Židlochovice. 

� � � 

Neděle 20. dubna – 9 hod. – sraz u radnice – Běh zdraví s VZP  
Pořádá Sdružení Židlochovice. 

� � � 

Pátek 25. dubna – 15.30 hod. – Děti, pozor červená – dopravní soutěž pro děti  
na hřišti u mateřské školy. Pořádá Sdružení rodičů při MŠ.   

� � � 

Úterý 29. dubna – 17 hod. – Křížový eso – divadelní představení dramatického kroužku 
Gymnázia Židlochovice v divadelním sále Masarykova kulturního domu. 

� � �  

Středa 30. dubna – 18 hod. – Pálení čarodějnic 
Pořádá SDH a město Židlochovice v prostoru za Karlovou pekárnou. 

� � �  
Řez ovocných dřevin s názornými ukázkami – termín bude oznámen městským rozhlasem.  

Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu.  
� � �  
 

PŘIPRAVUJEME 
Středa 7. května  – 19.30 hod. – politicko-zábavný pořad Zuzany Bubílkové"Co týden vzal"  

Vstupné 180 Kč, předprodej na RTIC, Masarykova 100. 
� � � 

Čtvrtek 15. května – 19.30 hod. – "Cikáni jdou no nebe" zájezd do MD v Brně. 
Rezervace vstupenek na RTIC, Masarykova 100. 

� � � 
Sobota 24. května – 18.00 hod. – "Brněnská muzejní noc" zájezd do Brna. 

Podrobnosti na RTIC, Masarykova 100. 

Zahrada v dubnu 
Letničky s dlouhou vegetační dobou již máme vysety 
a předpěstovány. Můžeme však ještě využít 
některých druhů k přímému výsevu na stanoviště, 
např. letní cypřišek, měsíček, krásenka, slunečnice a 
další. Sadbu ve skleníku začneme připravovat na 
výsadbu (otužujeme – navětrávání, přenesení do 
pařeniště, apod.). 
Polštářové skalničky jsou nyní v plném květu. Květou 
tařičky, lomikámeny, chudiny, huseníky, dionýsie, 
dryádky a další. 
V tomto měsíci převládají mezi cibulovinami 
především vyšší druhy, zvláště tulipány, narcisy a 
hyacinty. Ve druhé polovině měsíce pak začínají 
kvést řebčíky, snědky, modřence a další. 
U trvalek začínáme s dělením trsů. Počátkem měsíce 
již ostříháme stébla trav, které jsme ponechávali přes 
zimu. 
Ve druhé polovině měsíce je vhodná doba pro 
výsadbu mečíků a jiných v létě kvetoucích hlíznatých 
rostlin. Mečíky sázíme do hloubky 8–10 cm. Pokojové 
rostliny, které bychom chtěli na léto umístit ven, 
můžeme začít otužovat. 
Jezírka s  vodními rostlinami řádně vyčistíme. 
Začínáme s dělením leknínů a stulíků. 
Do pařeniště nebo do skleníku vyséváme semena 
dřevin. 
Na venkovní stanoviště sázíme dřevité řízky 
opadavých keřů. Na venkovních záhonech 
roubujeme opadavé listnáče a provádíme tzv. řez 
naostro u očkovanců, které jsme očkovali loni na 
spící očko (růže). Provádíme běžné kultivační práce, 
pletí, okopávka, plečkování, přihnojování, zálivku. 
Odstraňujeme přestárlé a schnoucí stromy. Až do 
zdravého dřeva odstraňujeme namrzlé nebo jinak 
poškozené větve. 
Okopáváme a plečkujeme půdu pod korunami 
stromů. Řežeme všechny druhy peckovin. Ve druhé 
polovině až koncem měsíce v době plné mízy, 
začínáme s přeroubováním stromů za kůru. Nejlepší 
výsledky jsou až v plném květu stromů. 
Koncem dubna začíná rašit vinná réva. Duben je 
rovněž měsícem výsadby révových sazenic. Pokud 
bojujeme s plevelem pod keři vinné révy herbicidy, je 
vhodným termínem začátek dubna. 
Volné plochy na venkovním stanovišti postupně 
osazujeme a oséváme zeleninami. Na venkovním 
stanovišti vysazujeme rané a polorané košťáloviny 
(kedlubna, květák, hlávkové zelí, kapusta) a salát. Na 
venkovním stanovišti vyséváme ředkvičku a ředkev, 
mrkev, hrách, koncem měsíce červenou řepu 
salátovou a mangold. Na venkovní výsevní záhon 
nebo do pařeniště vyséváme pór a polopozdní a 
pozdní košťálové zeleniny pro dopěstování sadby. 
Zakládáme nový kompost, na který ukládáme 
organickou hmotu nejen ze zahrádky, ale i 
z domácnosti. Dříve založený kompost překopeme. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 

�    �   � 

Informace o přípravcích na ochranu rostlin 
vám poskytnou webové stránky  
Státní rostlinolékařské správy  

www.srs.cz nebo  www.vino-ip.cz,  
také http://siphv.artemon.cz.  

Naleznete zde prognózy a signalizaci 
chorob a škůdců s doporučenou ochranou. 

�    �   � 

Sledujte vinařské stránky 
Židlochovice – brána do vinařského kraje 

www.vinozidlochovice.cz. 

�    �   � 
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MUDr. Slavomír ŠMÍD ���� 547 237 255, 
mobil 720 450 548  
Židlochovice, Masarykova 734 
Po 7-12 13-15  
Út  13-18 
St  7-12   
Čt    7-12 13-15 (jen po telef. objednání) 
Pá   7-12 
 
 

MUDr. Tomáš HILL ���� 547 231 020, 
mobil 720 328 449  
Židlochovice, nám. Míru 149 
Po    13-18 
Út 7-12   
St  7-12 
Čt   13-18 
Pá 7-12 
 
 

MUDr. Petr PROKOP  ���� 547 231 020,  
mobil 723 824 340 
Židlochovice, nám. Míru 149 
Po 7-12  13-15 (jen po tel. objednání) 
Út 7-12 
St   14-18 
Čt 7-12 
Pá 7-12 

  
Rozhovor studentů gymnázia s ing. Ivanem Vitulou o škole a náboženství je zkráceně převzat ze studentského časopisu inTELEkt, číslo 

3/2007 a čísla 5/2008, který vydávají studenti židlochovického gymnázia. 
Jak se díváte na současnou situaci ve školství? 
To o čem psal Komenský, se mi zdá pořád jen jako sen. Situace ve školství je, ostatně jako všechno, ovlivněno financemi. Když si uvědomím, že 

pan profesor Jirásek míval 18 hodin týdně a ve třídě měl 15 studentů a nervově se z toho zhroutil, podmínky dnes mi připadají podnětné. Na druhou 
stranu si myslím, že většina kantorů dělá všechno, co je v jejich silách, a různé návrhy na obměnu učení mi připadají zbytečné. Do studentů bychom 
neměli pumpovat encyklopedické znalosti. Ty se ale vyžadují, takže tento problém se asi řešit nedá. Když něco studenti u přijímaček neví, je to dáváno 
za vinu škole. Studenti si stěžují, že je to učitel nenaučil. Přitom opravdu nejde biflovat vše.  

Jste spokojen s vyučováním vašeho náboženství? 
Jsem spokojen s tím, že tam studenti vůbec chodí. Samozřejmě, ne všichni mohou chodit pravidelně. Navíc hraje roli i celkové věkové rozpětí 

žáků, takže při těchto podmínkách se těžko může nějaká látka probírat soustavně. Spíše probíráme akutní záležitosti, které žáky zrovna zajímají. 
Kromě pravidelných hodin máme taky třikrát do roka Krb (pozn. red.: diskusní posezení u krbu). Jestli se jim to líbí nebo nelíbí, to už není otázka na 
mě. Chodí sem věřící i nevěřící, chodí sem dlouhodobě a otázky, které rozebíráme, jim nejsou lhostejné. Vůbec mi nevadí, že je tam tolik nevěřících. 
Tím já jsem ostatně býval taky. Víru nikomu vnutit nemůžu, ale alespoň o tom můžeme přemýšlet a mluvit. Dnešní společnost je hodně zesvětštělá. 
Podle průzkumů je v České republice nejvíce nevěřících lidí vůbec. Na druhé straně je u nás spousta lidí pověrčivých. Horoskopy, věštění… Možná, že 
to spolu souvisí. Když je člověk nevěřící, velmi často bývá pověrčivý. Lidé, kteří jsou nábožensky nevzdělaní, se velmi často stávají oběťmi různých 
sekt. Naletí na jednoduché, ale špatné učení, což často může zdevastovat i život celé rodiny. I těm, kteří nejsou nábožensky založeni, bych doporučil, 
aby se s nějakým náboženským systémem seznámil. Evropská kultura vyrostla na tradicích židovsko-křesťanských a antických. Ten, kdo nic neví o 
židovské kultuře, nemůže pochopit ani kulturu evropskou, její kořeny. Například když přijedete do Říma, uvidíte zde spoustu biblických prvků. Znalost 
bible patří k základnímu vzdělání bez ohledu na to, zda je člověk věřící, nebo nevěřící. I v tomhle má náš kroužek smysl. 

Je podle Vás dnešní mládež lepší nebo horší než za vašich mladých let? 
Je to jiné, ale nedovedu posoudit, jestli je to horší nebo lepší. Vyrůstali jsme za totality, kdy za průšvihy hrozily přísné tresty. Kázeňské tresty byly 

mnohem přísnější než dnes, a tak jsme měli větší strach. Dnes studenti strach nemají a já nedokážu posoudit, jestli je to dobře, nebo ne. Nějaká kázeň 
by být měla, v tom jsou gymnázia lepší než základky. Z gymplu lze hříšníka vyloučit, kdežto ze základky ne. Nevím, zda je lepší volnost dneška, nebo 
ona přísnost dříve. Dnešní mládež ví velmi mnoho o svých právech. Méně už ale o svých povinnostech. Jenže povinnosti i práva musí jít ruku v ruce, 
jinak je to špatné. Mládež například ve Francii se dnes chová tak, jak by to u nás za bolševika naprosto možné nebylo. 

Děkujeme za rozhovor.  
Připravili Denisa Dratvová a Jakub Verbík – sexta 

�  	  � 
Ples je náš – už podeváté! 

Devátý společenský ples Gymnázia Židlochovice – na první pohled ples jako každý jiný. Hosté přijdou ve slavnostním oblečení, sedí u stolu a baví 
se, poslouchají muziku a tu a tam si při ní zatancují, popíjejí dobré moravské vínko, případně jiné nápoje, někteří si dají něco k snědku, většina si 
koupí v tombole losy a řada z nich se dočká i radosti z pěkné výhry.  A přece právě tento ples je v mnohém výjimečný, a to nejen pro nás, kteří v této 
škole působíme a z nichž mnozí se na jeho organizaci přímo podílíme.  

Vždyť kde jinde v našem městě a jeho širokém okolí se můžeme setkat se slavnostním zahájením plesu ve formě polonézy? Však také letošní 
sextáni a někteří studenti z vyšších ročníků už od listopadu pravidelně a usilovně pod vedením Mgr. Heleny Markové cvičí a cvičí, aby jejich polonéza 
byla stejně hezká jako loňská a předloňská a všechny předchozí, anebo dokonce ještě hezčí. Nevím, jakým řízením osudu se před lety kolegyně 
Marková k nácviku polonézy dostala, ale od té doby to zřejmě funguje jako v mnoha jiných firmách: Ukaž, že něco dovedeš – a pak už ti to jako úkol 
svěříme napořád! 

Letošní vystoupení bude mít pro Helenu Markovou zvláštní příchuť v tom, že se jedná o její vlastní třídu. Ostatně ani jedna ze sedmnácti sextánek 
si nenechala ujít příležitost se při polonéze předvést, a tak se počet tančících párů musel rozšířit na dvacet. Ještě štěstí, že se každým rokem najde 
dost dobrovolníků mezi staršími studenty!  

Také školní pěvecký sbor pod vedením Kristýnyny Čermákové ze sexty dostane příležitost, aby se na plese blýskl svým uměním. A já jen doufám, 
že si naši chóristé vybrali dost zvučné písně a že budou mít dost silné hlasy, a koneckonců že i plesové obecenstvo u stolů i vstoje bude dost uznalé a 
ztiší se, aby vystoupení sboru bylo jaksepatří.  

Je-li řeč o programu, pak nelze zapomenout ani na tombolu, která se svými třemi sty i více položkami patří pokaždé k největším atrakcím plesu. 
Zde se sluší poznamenat, že výtěžek z tomboly (do níž přispívají hodnotnými cenami rodiče, pedagogové, příznivci školy a další štědří sponzoři) jde 
v plné výši na podporu účasti našich studentů v soutěžích (úhradu cestovného, startovného, pořízení výstroje ap.), na nákup učebnic apod. 

Mgr. Antonín Továrek (redakčně zkráceno) 
 

 
 

  Z našich škol  
 

  Ordinační hodiny praktických lékařů od 1. března 2008 
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Stalo se brzy na jaře v blízkosti brněnského 
Janáčkova divadla. Do těchto míst se nedostávám 
často, stejně jako do města Brna. Ale když už tam 
cestuji, využívám příležitosti pozorovat dění ve městě. 
Proto, pokud mám čas, chodím po městě pěšky a 
vypouštím některé etapy městské dopravy.  

Jedna taková vypuštěná jízdní etapa a chůze „po 
svých“ mi umožnila zahlédnout něco, co mne vytrhlo 
z myšlenek, a v údivu jsem se zastavil. Ve spádu silnice, okolo chodníku 
proudila voda úmyslně vypouštěná pracovníkem vodohospodářské 
správy bůhví za jakým účelem. Proudu vody nepřekážela ani auta 
zaparkovaná v řadách přerušených nedlouhými prolukami. 

Jednu z nich využili, bezprostředně na to, dva ptačí obyvatelé našich 
parků – kosi černí – ke koupeli. Oba natočeni proti silnému proudu vody 
se potápěli, tak jako to dělají husy či kachny, třepetali letkami a čechrali 
všechno své peří, jakoby chtěli tyto vodní ptáky napodobit. Jakou slast 
přitom dávali najevo. Jakoby ve spěchu, ale beze strachu, spoléhajíce na 
netečnost svého okolí, kolemjdoucích lidí. 

Kdopak si všimne v ruchu městské ulice dvou černých drobečků, 
mezi auty snažících se využít mimořádné příležitosti k osvěžení, zbavit 
svůj černý zevnějšek prachu města, ve kterém přečkali zimu. Nebo se 
osvěžovali po právě ukončené namáhavé cestě z jižních krajin, kam na 
zimu odtáhli? Který z nich byl ten z věrných městu i v zimě a který z nich 
byl onen, který bral koupel po náročné cestě z jihu domů, do rodného 
města? To nezjistíme, ale určitě víme, že oběma touto dobou nastávají  

 

starosti  s  vyhledáním   družky,   se  stavbou   hnízda  
a  dvojím  i  trojím hnízděním a vyvedením mláďat.  

No a taková koupel nejenže zkrášlí svatební šat 
před blížícími se námluvami, ale propláchne hrdélko pro 
vábivý zpěv, jak ho na jaře slýcháme z míst na 
lokalitách hnízdění. Kolik je v tom zpěvu touhy! Je 
určen kosím dámám, které má zaujmout tak, aby si 
všimly zpěváka – potencionálního partnera pro sblížení 

a založení rodiny. Aniž by tito pěvci chtěli, nebo si to uvědomovali, jejich 
zpěv libě zní i našemu sluchu. Patří k těm nejkrásnějším v ptačím sboru, 
každoročně opakovaném jarním koncertu pořádaném zdarma ptačí 
nadací. Kosí zpěváci jsou vynikajícími sólisty. Při obdivu krásy jejich 
zpěvu se někdy divíme, kde na něj berou čas při všech svých náročných 
povinnostech kosí rodiny soustředěných do poměrně krátkého jarního 
období. Ale to jsou naše zbytečné starosti, kosi si s tím poradí. Je to 
přirozený projev jejich života. 

To všechno mě napadlo v krátkém zastavení a sledování tohoto 
zvláštního přírodního divadla. Ale těm dvěma kosím pánům jejich 
příležitostná koupel v proudu rozčeřené vody připadala jistě 
samozřejmá. Byli zaujati jen svojí očistou. Pro mne to bylo divadlo 
hrané dvěma ptačími aktéry, aniž by chtěli někoho z lidí zaujmout. 
Divadlo bez plakátů, bez reklamy a bez zkoušek. Zajisté ihned 
premiéra. Sice téměř bez diváků, ale věru podařená a krásná pro 
toho, kdo takový kumšt nepřehlédne a dovede ho ocenit.  

                                                                                           Augustin Vlašic 

 

                                                                                  
 

Po chladnějším (vcelku normálním) loňském podzimu se letošní zimní 
období příliš zimně nechovalo a zvláště druhá polovina se podobala loňské 
neobvykle teplé zimě. Začátek zimy byl takový nemastný neslaný, ale již před 
vánočními svátky nastoupilo mrazivé počasí, které vydrželo do 10. ledna 
2008. Potom až do konce února převládalo spíše teplejší počasí (přerušené 
v polovině února několika mrazivými dny) a tak jsme si sněhu a zimních 
radovánek příliš neužili. A nyní jednotlivé měsíce podrobněji. 

Prosinec 2007 byl v porovnání s dlouhodobým průměrem vcelku 
„normálním“ měsícem (a také z celé zimy nejchladnějším). S průměrnou 
teplotou + 0,15 °C byl téměř na normálu (odchylka + 0,05 °C) a srážek spadlo 
o něco méně (celkem 23,8mm, tj. 66 %). Celý měsíc by se dal rozdělit na dvě 
odlišné části. V první polovině měsíce panovalo „předzimní“ počasí 
s teplotami většinou + 4 až + 8 °C a častými dešťovými srážkami. V  tomto 
období byla také naměřena nejvyšší teplota měsíce + 11,1 °C (2. prosince). 
V polovině měsíce se počasí změnilo (napadly 3cm sněhu a vydržely 5 dní, 
byl to jediný sníh za celou zimu) a až do konce měsíce nás trápilo pošmourné 
inverzní počasí (mlhy a nízká oblačnost), většinou s celodenním mrazem a 
nepatrnými sněhovými srážkami. Vánoce byly mrazivé, ale bez sněhu. Toto 
počasí vyhovovalo zejména ledovým sportům. O svátcích (25. prosince) jsme 
zaznamenali nejnižší teplotu měsíce – 6,5 °C. Celkem bylo v měsíci 15 dní 
s celodenním mrazem a 18 dní s průměrnou teplotou nižší jak 0 °C.  

Pro srovnání uvedu nejstudenější prosinec, který byl v roce 1996 
s průměrnou teplotou – 3,4 °C (odchylka-3,5 °C) a celkem s 13 dny 
s celodenním mrazem a třemi týdny se sněhovou pokrývkou. Nejteplejší 
prosinec byl ten loňský (průměrná teplota +2,8 °C, 4 dny s celodenním 
mrazem a 1 den se sněhovou pokrývkou). 

Leden se pak příliš zimně příliš netvářil a byl dosti podobný loňskému 
velmi teplému. S průměrnou teplotou +2,44 °C byl o 4,44 °C teplejší než je 
dlouhodobý průměr. Úhrn spadlých srážek (15,6mm) představuje mírně 
podnormální množství (58 %). Po většinu měsíce panovalo nevlídné 
pošmourné počasí bez sluníčka. V první dekádě ještě doznívalo mrazivé  
inverzní počasí z předchozího měsíce. Toto bylo ukončeno několika dny 
s nebezpečnou ledovkou. Potom až do konce měsíce byly teploty většinou 
nadnulové (rozmezí +5 až +10 °C). Zvláštností tohoto měsíce byla  
 

 

skutečnost, že se vůbec nevyskytla sněhová pokrývka (pouze 3 dny se 
slabým sněžením). Maximální teplota se vyšplhala na +13,7 °C  20. ledna, 
minimum bylo naměřeno na začátku měsíce, kdy teplota klesla na „pouhých“ 
- 6,9 °C dne 7. ledna. Tento měsíc se vyskytlo 5 dnů s celodenním mrazem a 
16 dnů s ranním mrazem.  

Nechladnější byl leden 2006, který měl průměrnou teplotu – 5,1 °C, kdy 
bylo zaznamenáno 23 dnů s celodenním mrazem, a celý měsíc ležela 
sněhová pokrývka. Navíc padl absolutní teplotní rekord pro Židlochovice, – 
20,8 °C dne 24. ledna 2006. Nejteplejší leden byl ten loňský (průměrná 
teplota +4,3 °C, 2 dny s celodenním mrazem, ale také 10 dnů s teplotou nad 
10°C). 

Ani únor (s výjimkou několika mrazivých dnů v polovině měsíce) se 
netvářil důstojně na toto roční období. Průměrná teplota byla +3,55 °C 
(odchylka +3,95 °C) a srážek spadlo podprůměrných 37% (9,5mm). Vyskytly 
se pouze 3 dny s celodenním mrazem a 14 dnů s ranním mrazem, ale v osmi 
dnech vystoupila teplota nad + 10 °C (z toho 3x nad +15 °C). Již zažitým 
pravidlem se pak pro letošní zimu stala absence sněhové pokrývky i v tomto 
měsíci. Minimální teplota měsíce byla naměřena dne 17. února, kdy teplota 
klesla na „neuvěřitelných“ – 11,4 °C, nejtepleji a to + 17,5 °C bylo v závěru 
měsíce (24. února). Po celý měsíc převládalo teplé počasí s teplotami 
většinou +5 °C až +10 °C, narušené ochlazením v polovině měsíce a 
oteplením ke konci měsíce. 

(Nechladnější byl únor 1996, který měl průměrnou teplotu – 3,5 °C, kdy 
sněhová pokrývka ležela celý měsíc, a 12 dní bylo s celodenním mrazem. 
Nejteplejší únor byl v roce 2002 s průměrnou teplotou + 4,7 °C a žádným 
dnem se sněhovou pokrývkou a žádným dnem s celodenním mrazem.)  

Nyní, týden před prvním jarním dnem se zdá, že letošní zima již skončila 
(i když podle předpovědi meteorologů mají být poslední dny astronomické 
zimy chladné s ranními mrazy) a těšíme se na příchod jara. Počasí však 
zatím zcela neodpovídá jarním představám, je dosti proměnlivé, větrné a 
spíše chladnější a deštivější a zaostává za příjemnými projevy z konce 
měsíce února. A tak si v závěru povídání o zimním počasí přejme, aby se jaro 
vydařilo a chovalo se důstojněji než předchozí zimní období. 

Ing. Karel Král 

 Opět další teplá zima 
 

  Jarní koupel 
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Posilovna Židlochovice 
v objektu Orlovny  

(v areálu bývalého cukrovaru) 
Provozní doba: 

 Pondělí                              14 - 21 hod. 
   Úterý  10 - 12  hod.  14 - 21 
  Středa    14 - 21 
   Čtvrtek  10 - 12  14 - 21 
 Pátek  10 - 12  14 - 20 
 Sobota     14 - 20  
 Neděle   14 - 20  

�   �   � 
Cena: 

• Vstup: 45 Kč (není časově omezeno) 
• Permanentka měsíční: 450 Kč 
• Permanentka na 10 vstupů: 400 Kč 

Akce na měsíc duben: 
• Sleva pro studenty v pondělí až 
        v pátek v době 14–16 hod. – 35 Kč/vstup  
• Snížení vstupného v sobotu pro všechny  
        návštěvníky – 40 Kč/vstup 

www.orelzidlochovice.webgarden.cz 

Jednota Orel připravuje na sobotu  
24. května vystoupení nejznámější 

rajhradské rockfolkové hudební skupiny 
KRAHOŠ. Bližší informace přineseme 

v příštím čísle. 

www.orelzidlochovice.webgarden.cz 
 

 
To nejlepší pro Vás z p říspěvků Fondu prevence 

 v roce 2008  
� Preventivní očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě 
� Očkování proti rakovině děložního čípku 
� Úhrada pneumokokové vakcíny Prevenar a vakcíny Priorix 
� Očkování proti virové hepatiditě 
� Očkování proti pneumokoku 
� Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ 
� Příspěvek na zakoupení cyklistické a lyžařské helmy -  

NOVINKA 
� Příspěvek na masáže, saunu, pohybové aktivity 
� Příspěvek na plavání kojenců a dětí 
� Příspěvek na dárce krve a kostní dřeně 
� Příspěvek na vitaminový přípravek pro těhotné ženy + DVD 

„Jak prožít zdravé těhotenství“ 
� Projekt „Stomatologická prevence dětí“ 
� Volný vstup na bazén v Brně, Blučině, Hustopečích u Brna, 

Vyškově 

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance? 
Využijte možnost zaregistrovat se k 1. 4. 2008 a získat tak 

poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup potravinových doplňků a 
antikoncepčních přípravků.  

Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového 
klienta.  

Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:  
 
Regionální pracovišt ě Brno Kontaktní místo Židlochovice  
Kobližná 19 Masarykova 734 
Brno Židlochovice 
���� 542 424 150-151 ���� 547 237 255   
Úřední hodiny Úřední hodiny 
Po, St 8 - 12    13 - 17 Út   8 - 11 
Út, Čt  8 - 12    13 - 15 Čt 13 - 16 

www.zpma.cz            info@zpma.cz       Modrá linka 844 125 124 
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 17. dubna 2008 uplyne 63 roků od osvobození Židlochovic   

Osmička v dějinách Židlochovic – 3. část 

1768 
16. dubna vznikl v kovářské dílně nacházející se ve čtvrtém domě v pravé 
řadě domů na rynku od zámku (č. 23) požár a rychle se rozšiřoval na 
velkou část městečka. Shořel kostel, fara, celá Farní i Nosislavská ulice. 
Tomuto neslýchanému požáru, jak židlochovická matrika dodává, padlo 
za oběť 74 domů. 
1858 
Až do tohoto roku bylo prováděno osvětlení židlochovského náměstí 
petrolejovými lampami. V roce 1858 zavedl cukrovar na náměstí plyn a 
osvětlení bylo nahrazeno pěti lampami plynovými; plyn dodával zdarma 
cukrovar. Toto osvětlení bylo pak r. 1895 přeměněno na elektrické 
osvětlení náměstí a teprve v r. 1906 se dočkaly i některé ulice moderního 
osvětlení.  
1928 
Přestože tenis jako společenskou hru hrávali židlochovičtí Sokoli již v roce 
1900, kdy měli v zahradě u Lossů v Nosislavské ulici nataženou na dvou 
kůlech síť, byl samostatný tenisový klub založen až v r. 1928. Klub měl po 
dobu svého trvání 30 – 70 členů, kteří si vybudovali na konci Tyršovy 
ulice dvě pěkná hřiště. Činnost spolku skončila v r. 1942. 
1928 
V březnu r. 1928 byl v Židlochovicích založen spolek Volná myšlenka. 
Prvním předsedou byl Jan Keberle. Tato organizace byla v čele všeho 
pokrokového dění ve městě. Pořádala mnoho přednášek – např. 17 
března  1934 Fašismus  v  Itálii, 10.  listopadu  1934  O  významu  vstupu  

 
 

 

Ruska do Svazu národů a o obraně politiky míru. 
1928 
15. dubna 1928 byl slavnostně otevřen za přítomnosti Dr. Alice 
Masarykové Domov pro děti bez rodičů v domě č. 347. V roce 1936 si 
tento domov prohlédla i Hana Benešová. 
1948 
8. dubna se konal v Židlochovicích pohřeb P. Jana Burka, místního 
konzistorního rady a faráře. Po celou dobu jeho působení v našem městě 
se věnoval jeho historii a osvětové činnosti. Jeho nejznámější a 
nejobsáhlejší prací je kniha Historie židlochovských domů a jejich držitelů 
za léta 1609–1791. Narodil se 8. května 1888. 
1958 
12. dubna při betonování západní hráze silnice v Komenského ulici před 
domem č. 47 našli dělníci lidské kostry. Odborníci, kteří pak prováděli 
bedlivější zkoumání, zjistili, že vykopané hroby pocházejí z doby laténské, 
tj. asi 300 roku před Kristem. Jeden hrob náležel keltskému bojovníku a 
byl u něj meč a kopí. Druhý hrob byl zničen s výjimkou nohou. Byla zde 
pochována pravděpodobně žena, která měla na nohou náramky. Lokalita 
nálezu byla mezi úpatím Výhonu a levým břehem Svratky. Terén se 
mírně svažoval k řece. Protože podobné hroby byly svého času nalezeny 
také v Nosislavi a v Blučině, jde pravděpodobně o starou cestu Keltů. 
V místech nálezu bylo asi větší pohřebiště, které bylo postupem času 
zničeno při výstavbě domků. Zprávy o tomto pohřebišti nejsou nikde 
dochovány.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
   
 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 
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Vysvětlivky: 
 
 

����  Celkový pohled na starý pobořený židlochovický hřbitovní 
       kostel 

 
 
 

����  Příčný řez 
 

����  Půdorys 
 
A. Presbytář (kněžiště) 
B. Kaple sv. Barbory a pod ní hrobka 
C. Chrámový prostor 
D. Sakristie a nad ní kůr (později se používala jako sakristie kaple sv. Barbory) 
E. Vchod do kostela 
F. Zvonice 
G. Vstup na věž a k hrobníkovi (zřejmě měl pod schody uloženo nářadí) 
H. Hřbitov 
I.  Kaple sv. Jana Nepomuckého 
K. Vstup na kůr 
L. Kazatelna 
M. Oltáře *) 
N. Místo kde je pohřbena žerotínská hraběnka a kde byl v roce 1570 umístěn  
    děkovný obraz později umístěný ve špitále 
 
*) Podle Kratochvíla zde byly tři dřevěné oltáře: skládací oltář sv. Kříže se 
sochou P. Marie, sv. Filipa a Jakuba, dále oltář sv. Barbory a sv. Sebastiána 

Připravil a přeložil -kv-. 

  Malý příspěvek k odhalení tajemství starého hřbitova 
 



 

 
 

Kam za vínem – Petrov a Čejkovice 

Starobylá vinařská obec Petrov leží 4 km jihovýchodně od Strážnice 
a 14 km od Hodonína. Můžeme sem dokonce přijet po vodě, protože obcí 
prochází Baťův kanál. Do Petrova se také dostanete na kole po tzv. 
Strážnické cyklostezce.  

Možná že, tato obec patřila Petrovi II. z Kravař a ze Strážnice. 
Alespoň tak by se dal vysvětlit název obce, která kdysi patřila zmíněnému 
velmožovi.  

Petrovská vína můžeme ochutnat ve sklepích v části obce, která se 
nazývá Plže. Nejstarší z těchto sklepů prý vznikly již v 5. století, avšak 
nejvíce jich vzniklo ve století 16. a 17. století v souvislosti s válečnými 
událostmi. Sklepy jsou vyhloubeny v poddajné žluté hlíně zpevněné 
kamennou valenou klenbou – „kvelbením“. Šířka sklepa je většinou kolem 
třech metrů a délka dosahuje patnáct i více metrů. Sklepy jsou 
zahloubeny v břehu bez nadzemní části. Vrstva hlíny nad sklepeními 
pomáhá udržovat příznivé vnitřní klima tolik významné pro kvalitu vína. 
Petrovská vína můžeme ochutnat přímo v překrásných interiérech 
vinných sklepů. Vinné sklepy  v  Plžích  vytvářejí  ulicovou  koncipovanou   

 
 

zástavbu se dvěma návesními prostory vytvářejícími společenská centra 
vinohradnického areálu. Průčelí sklepů jsou tvořena jedinečnými tvary a 
oblouky se šmolkovou podrovnávkou a nádhernými lidovými ornamenty 
vinné révy po stranách, nad okny a nad vchodem.  Unikátní malebné 
vinohradnické stavby jsou vyhlášeny za státní památkovou rezervaci.  

Pokud se budete chtít seznámit s dalšími vinnými sklepy, pak 
nezapomeňte navštívit Čejkovice. První písemné zprávy o Čejkovicích 
jsou z roku 1248, a to už se zde pěstovala vinná réva. Původně zde 
stávala gotická tvrz komendy (sídlo a okrsek komtura, tj. představeného) 
řádu templářských rytířů a současně s tvrzí vznikly i rozsáhlé templářské 
sklepy, o jejichž velikosti se dodnes vyprávějí legendy. 650 metrů dlouhé 
sklepy využívá Čejkovické vinařské družstvo. V  někdejší templářské tvrzi, 
která byla v 17. stol. přestavěna na renesanční zámek a v dalším století 
byla zbarokizována, je dnes hotel.   

V druhé polovině května se v čejkovickém zámku konají tradiční 
vinné trhy – košt vín s bohatým doprovodným programem.  
Čerpáno z knihy Evy Jabůrkové Kam na jižní Moravě – 2005 a z časopisu 
Kabrňák číslo 3/XI-2007.                                                              Připravil  -kv-.  

 

 
• Orkán EMMA v sobotu 1. března 2008 zasáhl také Židlochovicko. V samotném městě nedošlo k větším škodám. V okolních  

obcích se jednalo většinou o spadlé stromy, které zatarasily silnice. Tak např mezi Vojkovicemi a Holasicemi se jednalo o 
vyvrácený strom na vozovce, podobně tomu bylo i na silnici mezi Židlochovicemi a Žabčicemi. V Syrovicích vlivem vichřice 
spadl strom na automobil zaparkovaný u hřbitova a navíc ještě strom poškodil několik náhrobků. V Modřicích byla stržena 
plechová střecha, která následně strhla sloup elektrického vedení. Také musely být pořezány spadlé stromy mezi Modřicemi 
a obchodním centrem Olympia.  Hasiči v Jihomoravském kraji ten den do 19. hodiny vyjeli k 246 událostem. 

                                                                                                                            (Vypsáno ze zprávy Hasičského záchranného sboru.)    
• V pondělí 3. března navštívil Židlochovice p. Zdeněk Fišera. Připravuje rozsáhlou knihu o historických radnicích. Pořídil si dokumentační fotografie, 

prohlédl si radniční sklepení a seznámil se s historickou částí původní radnice. 
• 28. února přinesl brněnský deník Rovnost několikastránkové obsáhlé pojednání z dějin i současnosti Hrušovan u Brna. Jen pro zajímavost 

uvádíme, že Židlochovice i Hrušovany mají přibližně stejný počet obyvatel. Pro Židlochovický zpravodaj máme připravený článek pojednávající o 
hrušovanské rafinerii cukru.  

• V sobotu 12. 4. 2008 od 13:hod. se koná v sále Lidového domu v Blučině 23. tradiční košt vín s cimbálem. 
• Putování za vínem ze sklepa do sklepa s degustací velkobílovických vín pořádá největší vinařská obec Velké Bílovice 5. dubna. 2008.  
• V omezeném počtu je na regionálním a turistickém informačním centru k dostání informační průvodce sociálními službami na Židlochovicku 2008. 

Průvodce vydalo Město Židlochovice za finanční pomoci Jihomoravského kraje. 
• V sobotu 15. 3. 2008 uspořádala ZO ČZS Židlochovice v Masarykově kulturním domě tradiční výstavu vín místních a regionálních moravských 

vinařů. Bylo vystaveno 675 vzorků z 52 vinařských obcí (loni 843 vzorků z 51 obcí). K dobré náladě vyhrávala brněnská cimbálová muzika Ponava 
s primášem Ivo Farkašem. Současně s touto výstavou se konala ve druhém sále prezentace profesionálních výrobců vín z Moravy, Čech a 
rakouské obce Grosskrut. Zajímavou expozici měli vinaři z Hustopečska. Výstavu navštívilo 347 platících návštěvníků (loni 459). Občerstvení 
zajišťoval pan Antonín Houdek. Šampióny výstavy se stala tato vína: Bílé mladé – Ryzlink rýnský – vinař Dušan Kubíček, Hrušovany u Brna – 
19,3; Bílé starší – Ryzlink rýnský – vinař Pavel Bartl, Blučina – 19,4; Červené mladé – Portugal modrý – vinař Miloslav Soukal, Ořechov – 
19,3; Červené starší – Rulandské modré – vinař Roman Loskot, Nosislav – 19,3. Hodnocení vín pro výstavu se konalo 9. 3. 2008 v MKK. 
V pátek 14. 3. 2008 se uskutečnilo v MKK přednáškové odpoledne na téma Zkušenosti malých měst a obcí s rozvíjením kulturních tradic. 
Přednášejícími byli Mgr. K. Vavřík – Zlatý věk židlochovického vinařství, starosta Grosskrut pan Fr. Schweng hovořil o Vinařství v Grosskrut , doc. 
Ing. M. Michlovský Uplatnění odrůd v regionu a Ing. I. Musilová přednášela na téma Židlochovice – brána do vinařského kraje. Přednášek, kterých 
se zúčastnilo na 70 posluchačů, byli přítomni i hosté z rakouské vinařské obce Grosskrut. Celý průběh přednášek pro hosty z Grosskrut překládala 
PhDr. J. Sýkorová.                                                                                                                                                                                            Jan Šotnar 

• "Kde jsou letos havrani?" ptají se lidé tuto zimu rousínovského ornitologa Jiřího Bartla. Černí ptáci sice nejsou tak sympatičtí jako třeba skřivani, 
přesto k zimě patří a někteří lidé si ji bez nich nedovedou představit. "Zdá se, že je jich opravdu méně než v jiných letech," říká i brněnský 
přírodovědec Karel Hudec. Havrani mají na jižní Moravě několik nocovišť a jedno z největších je u Židlochovic. Na noc se jich tam slétalo až na 
dvacet tisíc. "Byl jsem se tam tuto zimu podívat asi čtyřikrát a tak velký počet jich tam zdaleka není," uvedl.  
Havraní nocoviště v Židlochovicích je známé již sto let, tisíce havranů však létaly na noc i k Jevišovce a Tvrdonicím. Cítí se pohromadě bezpečněji 
a ornitologové soudí, že zimoviště mohou být i jakási jejich informační centra, ve kterých se dozvědí, kde mají druhý den hledat potravu. Jak však 
spolu havrani komunikují, ještě neodhalili. "Možná to funguje tak, že vyhládlí jedinci se další den vydají za havrany, kteří do nocoviště přilétli 
nakrmení," soudí přírodovědec. Proč na jižní Moravě tráví tuto zimu nejen méně havranů, ale i severských hus, káňat rousných nebo například 
kvíčal, ornitologové nevědí. Domýšlejí se však, že jedním z důvodů je mírná zima. Na zimu sem podle vědců opeřence nežene vrozený instinkt ani 
chlad. Z hnízdišť v Rusku a Polsku je na jih vyhání hlad. I na severu je však letos sněhu poměrně málo, a mají tedy i tam dost potravy. 
                                                                                                                                                                         Zdroj: MF DNES - jižní Morava, 21. 2. 2008  
 

  TIP NA VÝLET 
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Bez podpory dotačních prostředků bychom si mohli v roce 2007 jen těžko dovolit tolik finančně náročných investičních akcí. Městský rozpočet 
zatížený splátkami úvěrů z dřívějších let by to neumožnil. Následující výčet podá informaci o tom, jak jsme byli v získávání dotačních prostředků 
úspěšní.  

Na stavbu II. etapy Domu s pečovatelskou službou na Masarykově ulici jsme v r. 2006 a 2007 obdrželi 7 500 000 Kč formou státní dotace 
z ministerstva pro místní rozvoj (tzv. chráněné bydlení). Z městského rozpočtu bylo nutné stavbu dofinancovat částkou 2 750 000 Kč. 

Při revitalizaci sídliště Družba byly provedeny opravy chodníků, výsadba zeleně a vybudování nových dětských hřišť za 4 922 000 Kč. Z programu 
Podpora regenerace panelových sídlišť ministerstva pro místní rozvoj jsme získali 3 270 000 Kč. 

Na kanalizaci na sídlišti Družba (za bankou) jsme získali přes Dobrovolný svazek obcí VaK Židlochovicko z fondu životního prostředí 
Jihomoravského kraje 2 000 000 Kč. Z městského rozpočtu šlo na tuto akci 500 000 Kč. 

Na mokřad u čističky, step nad cihelnou a lokální biocentrum u lávky nám přispěla Agentura ochrany přírody a krajiny částkou 472 000 Kč. 
Dále se podařilo zajistit dotační prostředky z ministerstva pro místní rozvoj na opravu prosakujících pravobřežních hrází řeky Svratky v úseku cca 

od sběrných surovin po esíčko u ČOV, t..j.necelý 1 km. Projektovou dokumentaci zpracoval Hydroprojekt Brno a na základě provedených sond a 
měření navrhl toto řešení: část hráze bude rozebrána a doplněna vhodným materiálem, část hráze  přehutněna. Předpokládáme, že práce budou 
probíhat v dubnu až červnu 2008. Stavbu bude realizovat firma OUTULNÝ a.s. nákladem cca 4,7 mil. Kč. Veškeré finanční prostředky jsou dotační. Na 
projektovou dokumentaci stavby jsme obdrželi dotační prostředky z Jihomoravského kraje. 

Na opravy místních komunikací nebyl v r. 2007 vypsán žádný dotační titul a tak byly rekonstrukce na Žižkově v hodnotě 3 500 000 Kč hrazeny 
plně z rozpočtu města. 

Pro úplnost je třeba dodat, že zřizovatel Židlochovického gymnázia – Jihomoravský kraj investoval do rekonstrukce střechy a nové fasády 
4 500 000 Kč. Povodí Moravy s. p. dokončilo II. etapu protipovodňové ochrany Židlochovic za parkem v hodnotě cca 15 000 000 Kč. Realizaci této 
akce připravovalo město, avšak státní dotační prostředky mohl čerpat pouze správce povodí. 

I když se na první pohled může zdát, že se do Židlochovic dotační peníze jen sypou, za každou korunou se skrývá práce celého týmu lidí. 
Vyhledávání a „pasování“ dotačních titulů na místní potřeby zajišťuje projektový manažer regionálního rozvoje Ing. Jana Richterová. Přípravu 
dotačních projektů zajišťuje odbor investic a místního hospodářství s vedoucí Ing. Zdeňkou Koutnou – Ing. Martin Dratva a Jaroslav Goš. Jen kvalitně 
a bezchybně připravené projekty v konkurenci obstojí. 

Žádosti v roce 2008    
Turistický okruh s rozhlednou – Výhon 
Za účelem zlepšení nabídky infrastruktury cestovního ruchu v katastru města Židlochovice byl v únoru tohoto roku dokončen projekt Turistický 

okruh s rozhlednou – Výhon. Záměrem projektu je vybudování turistické rozhledny na vrcholu Výhonu. Součástí projektu je dále vybavení celé trasy 
turistickým mobiliářem a informačním systémem, do projektu je zařazena i nová parková úprava prostranství kolem gotické zvonice. Projekt bude 
financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod, grantového schématu v  oblasti podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 
Předpokládané náklady na realizaci akce jsou 2,47 mil. Kč (až 90% dotace), termín realizace je VII/2008 až V/2009. Připravuje Ing. Martin Dratva. 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky 
Město Židlochovice požádalo Ministerstvo vnitra o příspěvek na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů. Příspěvek ve výši 2 000 000 Kč ministerstvo přislíbilo. Město požádalo také Jihomoravský kraj o příspěvek 1 000 000 Kč.  
Kamerový a dohlížecí systém 
V únoru byla podána žádost na Ministerstvo vnitra (v rámci Programu prevence kriminality) o dotaci na pořízení městského kamerového 

dohlížecího systému, který je společným projektem všech obcí provozujících Městskou policii (Hrušovany u Brna, Nosislav, Vojkovice, Žabčice, 
Židlochovice). Jedná se o rozmístění 1 až 2 kamer v obcích v místech se zvýšeným nápadem trestné činnosti a vandalismu. Celkové náklady projektu 
činí 2 635 000 Kč a dotace je požadována ve výši 1 500 000Kč. 

Regenerace sídliště Družba v roce 2008 
Město Židlochovice bude v letošním roce opět žádat o dotaci na regeneraci sídliště Družba. V případě obdržení dotace je v plánu dokončení 

rekonstrukce chodníků z betonové dlažby, vybudování nové plochy pro parkování vozidel, další úpravy ploch veřejné zeleně, regenerace dvou 
vnitrobloků s vytvořením odpočinkových míst pro děti i dospělé, doplnění mobiliáře a dalších hracích prvků a oprava asfaltové vozovky v lokalitě za 
bankou. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou 5,74 mil. Kč (až 70% dotace). Připravuje Ing. Martin Dratva a Jaroslav Goš. 

Oprava cyklistické stezky Brno – Vídeń v úseku Blučina – Židlochovice 
Město Židlochovice ve spolupráci s obcí Blučina připravilo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace na opravu cyklistické 

stezky Brno – Vídeň v úseku Blučina – Židlochovice.  Jedná se o úsek podél Cézavy – mezi koupalištěm v Blučině  a mostem přes Cézavu 
v Židlochovicích – celkem cca 2,7 km. Povrch této významné trasy je silně narušen jednak prorůstající vegetací, jednak nestabilitou krajnic. Stezka 
bude lokálně upravena, krajnice zpevněny a na povrch bude položen nový asfaltový koberec v nezbytné tloušťce. Předpokládané náklady na realizaci 
akce jsou 2,71 mil. Kč, při dotaci  60%  bude podíl města  pro úsek na našem katastru činit 340 tis. Kč, termín realizace je IX/2008 až XI/2008. 
Připravuje Ing. Zdeňka Koutná, Ing. Jana Richterová a Ing. Libor Šrámek. 

Vybudování rozvodu počítačové sítě, propojení budov a modernizace učeben pro výuku informačních a komunikačních technologií na 
Základní škole v Židlochovicích 

Cílem projektu je zasíťování všech tří budov školy,pořízení serveru,  modernizace programového vybavení, rozšíření vybavenosti školy 
počítači,rozšíření a modernizace vybavení multimediálních učeben, zkvalitnění služeb pro žáky, rodiče a učitele. Rozšíří se nabídka vzdělávání pro 
žáky s využitím e-learningu. Projekt bude financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Předpokládané náklady na realizaci akce jsou 
5,5 mil. Kč (až 70 % dotace). Projekt připravuje Ing. Jana Králová. 

Areál využití volného času u ZŠ Tyršova v Židlochovicích 
Tento projekt řeší využití areálu za základní školou v Židlochovicích. Vypracovala ho projektová kancelář Ing. Luďka Budíka. Projekt řeší umístění 

sportovišť pro atletiku, kopanou, volejbal, basketbal, hokejbal a tenis. Dále je zde zapracován areál skatepark, bikepark a inline. Již využívané prostory 
pro   Junák,  srub  a  tábořiště,  jsou  v projektu  samozřejmě  zachovány.  Žádost  o  finanční prostředky  na  tento  projekt  by  se   opět  podávala  do  
 

  Státní dotace výrazně napomáhají rozvoji našeho města 
 



 

Regionálního operačního programu Jihovýchod (až 70 % dotace). Její podání však bylo odloženo do příští výzvy, protože do stejného operačního 
programu podáváme v prvním čtvrtletí již dva projekty (Rozhledna a Počítače základní školy). Navzájem by si konkurovaly. K tomuto rozhodnutí 
přispěla i výše objemu financí potřebných k dofinancování.  

Neměli bychom zapomínat i na menší projekty. Potěšující je, že se do nich zapojily i zájmové organizace např. Sdružení Židlochovice, Sbor  
dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Fotbalový klub Židlochovice, TJ Sokol, Orel jednota Židlochovice. Když jsem si udělal přehled jejich 
žádostí na Jihomoravský kraj, zjistil jsem, že v součtu činí přes 1 milion Kč. 

O naší další úspěšnosti v podaných žádostech o datační prostředky Vás budeme na stránkách Židlochovického zpravodaje průběžně informovat.  
Plánek projektu „Areálu využití volného času u ZŠ Tyršova“ a bližší informace o městě naleznete na internetových stránkách města: 
www.zidlochovice.cz                                                         (Poznámka: článek byl dodán až po uzávěrce, proto byl na tuto stranu zařazen dodatečně.) 

Za městskou radu  vypracoval místostarosta Vlastimil Helma 
Inzerce________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 M ěstský 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 a nearchivují.  Toto číslo neprošlo jazykovou 
úpravou.  Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 

Bude i vBude i vBude i vBude i v    Židlochovicích vojenská jednotka císaře Napoleona?Židlochovicích vojenská jednotka císaře Napoleona?Židlochovicích vojenská jednotka císaře Napoleona?Židlochovicích vojenská jednotka císaře Napoleona? 

Také Židlochovicemi (1805 a 1809) procházela armáda císaře Napoleona.Také Židlochovicemi (1805 a 1809) procházela armáda císaře Napoleona.Také Židlochovicemi (1805 a 1809) procházela armáda císaře Napoleona.Také Židlochovicemi (1805 a 1809) procházela armáda císaře Napoleona.    

Chlapci a muži, máte zájem o vojenskou historii let Chlapci a muži, máte zájem o vojenskou historii let Chlapci a muži, máte zájem o vojenskou historii let Chlapci a muži, máte zájem o vojenskou historii let 1789178917891789––––1815181518151815????    
Zajímají vás uniformy, zbraně, život vojZajímají vás uniformy, zbraně, život vojZajímají vás uniformy, zbraně, život vojZajímají vás uniformy, zbraně, život vojáka přelomu 18. a 19. století?áka přelomu 18. a 19. století?áka přelomu 18. a 19. století?áka přelomu 18. a 19. století?    

Pokud ano, tak napištePokud ano, tak napištePokud ano, tak napištePokud ano, tak napište!!!!        

Založíme vZaložíme vZaložíme vZaložíme v    Židlochovicích vojenskou jednotkuŽidlochovicích vojenskou jednotkuŽidlochovicích vojenskou jednotkuŽidlochovicích vojenskou jednotku    císaře Napoleona.císaře Napoleona.císaře Napoleona.císaře Napoleona.    

Informace: http://www.odvedenci.wbs.cz/, odvedenci@email.cz 

10 


