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Jaroslav Seifert 

 Romance o víně 
 
 Už lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý, 
 hůl na rameni, na kabátě květ, 
 viděl kvésti jabloně i hlohy; 
 když mě však večer bolívaly nohy, 
 pod věnec chmelový jsem znaven sed. 
 
 A byl jsem mlád a šťasten. Šťasten? Kdo ví? 
 Dost často na to člověk vzpomene. 
 Leč vzpomínání – to jen málo poví, 
 na rameni jsem spával šenkýřovi, 
 mdlou pachuť na rtech maje z ječmene. 
 
 A pak jsem sedal u škarp při silnici, 
 oblak mě marně vábil, abych šel. 
 Marně mě vzbouzel skřivan zpívající 
 a koník marně vrzal na čepici, 
 já jsem je vůbec neslyšel. 
 

 
A tak rychle prchala má léta, 
až uteklo mi mládí spanilé. 
Na konec zbyla jenom hořká věta: 
Já nepoznal jsem mnohé krásy světa, 
vyhnuly se mi tehdy na míle. 
 
Teď říkám si: Můj Bože, je to škoda, 
ta léta prošla jaksi bez kouzla 
a dneska čas už na mém srdci hlodá. 
Tenkrát mi jako mezi prsty voda 
přemnohá z lásek uklouzla. 
 
A teď, když se mi z dálky připozdívá, 
a když mě občas píchne u srdce,  
vzdychá si smutně starý piják piva: 
Už nikdy! Víno! Odjakživa 
je pro krále a mudrce.

                                                                                                                                    (1949) 
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Židlochovice – brána do vinařského kraje 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  

    vás zve  
ve čtvrtek 6. března v 18 hodin  

do městského kulturního klubu na vernisáž výstavy 

Tak jsme ho Tak jsme ho Tak jsme ho Tak jsme ho znali znali znali znali ––––    vzpomínkavzpomínkavzpomínkavzpomínka    na Františka Sedláčkana Františka Sedláčkana Františka Sedláčkana Františka Sedláčka    

a na Přednáškové odpoledne v pátek 14. března v 17 hodin 
Zkušenosti malých měst a obcí s rozvíjením kulturních tradic: 

zlatý věk židlochovického zlatý věk židlochovického zlatý věk židlochovického zlatý věk židlochovického vinařství vinařství vinařství vinařství ––––    K.K.K.K.    VavříkVavříkVavříkVavřík        ����    grosskgrosskgrosskgrosskrutrutrutrut    a jeho a jeho a jeho a jeho vinařství vinařství vinařství vinařství ––––    
starostastarostastarostastarosta    Grosskrut Grosskrut Grosskrut Grosskrut FFFF. Schweng. Schweng. Schweng. Schweng        ����        uplatnění novošlechtěných odrůuplatnění novošlechtěných odrůuplatnění novošlechtěných odrůuplatnění novošlechtěných odrůd vd vd vd v    regionu regionu regionu regionu ––––    
M.M.M.M.    MichlovskýMichlovskýMichlovskýMichlovský        ����        Židlochovice Židlochovice Židlochovice Židlochovice ––––    bránabránabránabrána    do do do do vinařskéhovinařskéhovinařskéhovinařského    kraje kraje kraje kraje ––––    IvanaIvanaIvanaIvana    MusilováMusilováMusilováMusilová    

�   �   � 

Sobota 1Sobota 1Sobota 1Sobota 15555. března . března . března . března 9 hod.9 hod.9 hod.9 hod.                                                                

Tradiční výstava vín  
místních i regionálních vinařů 
vvvv    obou sálech Masarykova kulturního domuobou sálech Masarykova kulturního domuobou sálech Masarykova kulturního domuobou sálech Masarykova kulturního domu    
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
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Městský úřad i redakční rada Zpravodaje 
měly dobrý úmysl šetřit životní prostředí a tak v listopadu loňského roku se začal náš měsíčník tisknout na recyklovaném papíru. Na tento papír 

však není konstruována vysokokapacitní kopírka, která se recyklovaným papírem zahlcuje a dochází tak k neobvyklé poruchovosti stroje, a tím k 
ničení papíru s následnou špatnou kvalitou tisku. Přistupujeme proto k osvědčenému způsobu a nadále budeme tisknout Zpravodaj na běžném 
kancelářském papíru.                                                                                                                                                                                                        -rt-                                                                                                       

Výzva k jarnímu úklidu 
S blížícími se velikonočními svátky a jarem prosíme občany, aby přispěli k čistšímu vzhledu našeho města. Chtěli bychom vás požádat o spolupráci při 
jarních pracích na veřejných prostranstvích v blízkosti Vašich obydlí. Zaměřte se hlavně na úklid zimních posypů z chodníků, vyhrabávání trávníků a 
všeobecný úklid okolí vašeho domu. Odvoz odklizeného materiálu, který bude ponechán na krajnicích komunikací, zajistí město v týdnu od 17. do 21. 
března.  Blokové čištění místních komunikací bude probíhat ve dnech 20. – 21. 3. Prosíme vás o respektování dopravního značení, které bude 
umístěno u komunikací v souvislosti s tímto čištěním. Děkujeme za spolupráci!                                                                                      Ing. Martin Dratva                                                                                                              

     Diamantovou svatbu 
oslavili v obřadní síni na radnici manželé Anežka a Karel Říhovi. Slavnostně si tak připomenuli svůj slib, který si před 60 lety (7. 2. 1948) dali 

v místním kostele. Po slavnostním obřadu jim k tomuto vzácnému výročí pogratuloval a dal za příklad ostatním místostarosta Vlastimil Helma.  
Poděkoval jim také za jejich dlouholetou práci pro rodinu a rovněž tak za práci pro město ve spolkových a sportovních organizacích.                    SPOZ 

Na Tříkrálovou sbírku 2008 vzpomínají žákyně základní školy 
V sobotu 5. ledna jsme šly se spolužačkami za Tři Krále. Já jsem byla Baltazar, kamarádka Klárka šla za Kašpara a Denisa byla za Melichara. 

Chodily jsme po Žižkově. Doprovázela nás paní Ustohalová. Byla velká zima, ale vydržely jsme to. Vybíraly jsme peníze do pokladničky 
k charitativnímu účelu. Na chvíli jsme si šly odpočinout a daly si teplý čaj. Potom jsme pokračovaly v naší cestě. Nejdříve to bylo dobré, ale pak nás už 
zase zlobila zima. Po náročné cestě jsme odevzdaly pokladničku a rozdělily si cukroví, které jsme během koledování dostaly. Doufám, že půjdu příští 
rok znova.                                                                                                                                                                                   Karolína Fejtová, žákyně 3. A  

Všichni, co šli na sbírku, měli sraz u domu paní učitelky. Ta rozdala pokladničky a cukry, které jsme měli dávat lidem. Také jsme dostali 
posvěcenou křídu, abychom mohli psát na dveře K+M+B 2008. Když jsme vše připravili, mohli jsme vyrazit. Šli jsme k lidem, zazvonili a zazpívali. 
Když lidé chtěli, mohli nám přispět do pokladničky. Jak jsme tak chodili, bylo nám zima. Po delší době jsme promrzli, proto jsme se šli ohřát a dát si 
svačinu. Po svačině jsme pokračovali dále. Tato sbírka byla pro charitativní účely. Pokladničku jsme odevzdali paní učitelce. Moc se mi to líbilo. 

Klára Jakubcová, žákyně 3. A 

Výběr z usnesení RM 18. ledna 2008 

RM rozhodla:  
� pronajmout pí A. Lauschové místnosti č. 2 a 4 

v domě čp. 367 na sídlišti; nájemní smlouvu 
uzavřít od 1. 2. 2008 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 2 měsíce; výše nájemného 
800 Kč/m2/rok 

� poskytnout příspěvek 10 000 Kč na pořádání IV. 
JUNIOR VISEGRAD GRAND PRIX; starosta 
města přebírá nad touto akcí záštitu 

RM bere na vědomí: 
� přehled vývoje vybraných pokut v hotovosti a 

odevzdaných do pokladny města za období 
2003–2007 

� zprávu o vzniklých vícepracích při úpravě 
chodníků na sídlišti a umožnili průchod chodcům 

� zprávu o využití areálu volného času při ZŠ na 
Tyršově ulici 

RM ukládá: 
� vypracovat celkovou kalkulaci na nákup a montáž 

laviček u ZŠ na Tyršově ul.  

� upozornit řidiče, aby neparkovali u bývalé kotelny 
na sídlišti 

� zjistit původce skládky na konci Masarykovy ulice-
(palety) a uložit jejich odklizení  

� OIMH navrhnout možnosti dalšího využití budovy 
č.p. 232 v Nádražní ulici 

� vyzvat firmu DIRECT MEDIA s.r.o. k vytvoření 
nabídky na projektovou dokumentaci areálu 
volného času při ZŠ Tyršova ulice 

� umístit svislou dopravní značku „vyhrazené 
parkování 7–17 hod. před ordinací MUDr. Šmída 
v Masarykově ulici pro potřeby zdravotní obsluhy 
a akutních případů  

 
 

RM schvaluje: 
� návrh na vytvoření neúřednického funkčního 

místa samostatný referent odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu s úvazkem 0,75 

Výběr z usnesení RM 1. února 2008 

RM ukládá: 
� prověřit možnosti zakreslení parkovacích míst na 

asfaltové ploše u kotelny na sídlišti 

RM bere na vědomí: 
� poděkování za finanční dar Skřivánku určený na 

pokrytí nákladů na účasti v zahraniční soutěži 
� návrh na řešení dopravně bezpečnostní situace 

na Nádražní ulici 
RM schvaluje:  
� jako zpracovatele projektové žádosti společnost 

RAVEN s podmínkou odkladu uzavření smlouvy 
po obdržení informace o finančním zdraví města 

RM rozhodla:  
� na základě zaslaných nabídek uzavřít smlouvu na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení včetně položkového rozpočtu pro akci 
„Areál využití volného času při ZŠ Tyršova ul.“ 
s ing. Luďkem Budíkem – SB atelier Slavkov u 
Brna  

� zadat pasport dopravního značení města 
Židlochovice místních komunikací 

� půjčit modelářskému klubu část volné parcely č. 
558/5 s podmínkou dodání všech informací o 
činnosti modelářského klubu; Unimo buňku na 
pozemku umístit až po odsouhlasení RM 

� souhlasit s výstavbou rodinného domu na p.č. 
632/2 za podmínky, že budou do kolaudace RD 
provedena dostatečná protihluková opatření na 
navržený provoz pro rekonstrukci železniční tratě 
Hrušovany - Židlochovice 

 
   

� zveřejnit  záměr   pronájmu   volných   nebytových 
 prostor ve dvorní části domu čp. 38 na 

Komenského ulici 
RM souhlasí:  
� s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu 
s firmou E.ON Distribuce, a.s., Lannova 206/16 
České Budějovice na záměr realizovat stavbu 
zařízení distribuční soustavy s názvem 
„Židlochovice, kabel NN, rozšíření DFS, U 
Cihelny“ na parcelách p.č. 1446/1, 1771, 1770, 
1769 a 749/1 (PK) v k.ú. Židlochovice, zapsaných 
na LV 1 pro vlastníka Město Židlochovice 

� se změnou krytiny střechy na filtrační věži – černá 
plechová – s podmínkou zajistit její dostatečné 
zateplení 

� zjistit náklady na opravu božích muk na 
Komenského ulici 

 

  mateřská škola 
oznamuje, že zápis dětí 

pro školní rok 2008/2009 
proběhne 

 ve středu 16. dubna  
v budově mateřské školy.  
Rodný list dítěte s sebou. 
Rada města rozhodla, že 

od 1. září 2008  
bude provozní doba 

mateřské školy 
prodloužena do 17 hod.  

Dagmar krkavcová 
Ředitelka MŠ 
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Židlochovický badminton slaví další úspěchy 
Již několikrát jsme zmiňovali úspěšná vystoupení našeho dorostence Ondry Krále v badmintonu. Ve dnech 16. a 17. února se konal ve sportovní 

hale v Břeclavi již třetí celorepublikový turnaj hráčů do 17 let (GPA U17). I tentokrát to bylo pro Ondru vystoupení úspěšné. Stačí otevřít oficiální 
aktualizované stránky českého badmintového svazu (www.czechbadminton.cz) a zjistíme, že náš nadějný hráč figuruje na 1. místě ve dvouhře a na   
2. místě ve čtyřhře a smíšené čtyřhře.  Z Břeclavi Ondra dovezl, tak jako z předchozích turnajů, tři medaile. 

Ve smíšené čtyřhře se Ondřej Král s Kateřinou Tomalovou ze Sokola Klimkovice neprobojovali do finále a obsadili tak třetí místo. Dále Ondra 
spolu s Tomášem Skálou z UK Hradec Králové získali stříbro ve čtyřhře, když ve finále podlehli dvojici Michal Netík a Lukáš Kurz z Prahy 21:13 ve 
třetím setu. Ve dvouhře to už byla zlatá medaile, když Ondřej porazil ve finále Karla Šikala z Benátek nad Jizerou zcela přesvědčivě 2 : 0 na sety. A 
celková bilance? Ve třech celorepublikových turnajích získal Ondřej čtyři zlaté medaile, tři stříbrné a dvě bronzové. To znamená, že ve všech 
disciplínách, kde mohl startovat, byl pokaždé „na bedně“. Vrchol letošní sezóny nás ještě čeká. Bude to Mistrovství ČR v Plzni a tak přejeme našemu 
mladému reprezentantovi další úspěchy.                                                                                                                                                        Vlastimil Helma 

Zahrada v březnu 
Pokračujeme v předpěstování sadby letniček. Při 
dobrém počasí vyséváme přímo na stanoviště např. 
měsíček, svlačec, hrachor aj. 
Na skalce odstraníme kryt z chvojí a jiného materiálu. 
Vše pečlivě vyčistíme od zbytků listí a odumřelých 
rostlin. Začneme předpěstovávat hlíznaté begónie. 
K množení jiřinek použijeme bylinných řízků 
z předpěstovaných narašených hlíz. Ostatní 
uskladněné hlízy a cibule neustále kontrolujeme a 
udržením nízké teploty (větrání) zabraňujeme 
předčasnému narašení. Přezimující balkónové 
rostliny začínáme otužovat a postupně zvyšujeme 
zálivku. Březen využijeme i k řízkování, dělení a 
přesazování. Rostliny hluboko seřízneme a tvarujeme 
do požadované velikosti.  
V březnu a dubnu je ideální doba pro přesazování 
a množení pokojových a balkónových rostlin.  
Je také vhodná doba pro vyhrabování trávníků od 
listí a jeho provzdušnění. Trávník můžeme 
prohodit prosátým kompostem, osejeme holá 
místa. Postřik herbicidy zatím neprovádíme, 
protože nízké teploty snižují jejich účinnost.  
Zimní zastínění z citlivých rostlin ještě 
neodstraňujeme,  slunce může popálit kůru. Pokud  
rozmrzla půda, můžeme vysazovat dřeviny 
v kontejnerech.  Začínáme s asanačním řezem keřů, 
tj. odstraňujeme poškozené a zmrzlé výhony, tento 
řez provádíme vždy, když je to třeba, bez ohledu na 
druh a kvetení keře. Keře můžeme i zmlazovat, ale 
ne zjara kvetoucí druhy, ty zmlazujeme až po 
odkvětu. 
Po likvidovaných dřevinách nesázíme stejný nebo 
příbuzný druh, raději necháme půdu zregenerovat a 
důkladně prohnojíme kompostem. Seškrabujeme  na 
plachtu starou kůru (borku) u starších stromů. 
Odstraníme a spálíme rovněž lepící pásy z kmenů. 
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami 
nebo kmeny poškozené hlodavci. Dokončujeme 
základní zimní (předjarní) řez ovocných stromů – 
jabloní a hrušní.Tam, kde je to účelné, vyvážeme 
a ohýbáme větve u ovocných stěn nebo štíhlých 
vřeten. 
Při oteplení vysazujeme některé ovocné dřeviny. 
S broskvoněmi však nespěcháme. Optimální termín 
je tehdy, začínají – li rašit. Úspěšná je i sadba 
meruněk nebo maliníku. Ihned po výsadbě je nutný 
hlubší řez korunky a důkladná zálivka. Čistíme 
jahodník od starých zaschlých a nemocných listů. 
Do konce druhé dekády března roubujeme a 
přeroubováváme peckoviny, v některých případech i 
jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou 
nenarašené rouby.  
Březen je měsícem, který věnujeme řezu vinné 
révy. Ve vinném sklepě se můžeme věnovat číření 
vín. Za příznivého počasí, pokud půda dostatečně 
oschla, připravujeme venkovní záhony pro výsev a 
výsadbu zeleniny. Vysazujeme stroužky jarního 
česneku, které můžeme před výsadbou namořit 
proti háďátkům a fusariové hnilobě. Na připravené 
záhony vysazujeme a vyséváme zeleniny  
s menšími teplotními nároky. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
 

Program sportovních a kulturních akcí v březnu 

Čtvrtek 6. března 18 hod. – MKK – Tak jsme ho znali - 
vernisáž vzpomínkové výstavy na Františka Sedláčka. 

Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu   
� � �  

Sobota 1. března – 20 hod. – Sokolské šibřinky  
Pořádá TJ Sokol Židlochovice v Masarykově kulturním domě. Podrobnosti na straně 6 

� � � 
Neděle 2. března – 14 hod. – Dětský maškarní ples  

Pořádá Sdružení Židlochovice v Masarykově kulturním domě od 14 do 16 hod.  
� � � 

Neděle 9. března – 10 hod. –  MKK – Hodnocení vín pro tradiční výstavu 
 Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu 

� � � 
Pátek 14. března – 17 hod. – Přednáškové odpoledne o vinařství  

Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu v MKK – podrobně na titulní straně  
� � � 

Sobota 15. března – Lyžařský zájezd do střediska Stuhleck 
Pořádá jednota Orel. Podrobnosti na straně 6 

� � � 
Sobota 15. března – 9 hod. – Výstava vín  

v obou sálech Masarykova kulturního domu. Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu, 
podrobně na upoutávce na titulní straně  

� � �  
Neděle 16. března – 18 hod. – Jarní probouzení broučků s lampiony  

v zámeckém parku. Sraz u brány do parku. Pořádá Junák a Sdružení Židlochovice  
� � � 

Sobota 22. března – Z Bystřice nad Pernštejnem přes Aueršperk na Zubštejn  
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 
� � � 

Sobota 22. března – Florbal pro děti do 15 let 
Pořádá KSM RM Židlochovice v Masarykově kulturním domě – tělocvičný sál. 

Podrobnosti na plakátu. 
� � � 

Neděle 23. března – 14 hod. –  MKK – Velikoční odpoledne 
Divadelní představení "O kohoutkovi a slepičce" a "Velikonoční cesta". 

Velikonoční výstava ve spolupráci se SOU Rajhrad. 
Pořádá město Židlochovice   

� � � 
Čtvrtek 27. března – 15 hod. – MKK – Beseda pro důchodce 

 Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Hraje oblíbený pan František Pazdera 
� � � 

Sobota 29. března – 19 hod. – Miroslav Donutil: Cestou necestou  
Pořádá město Židlochovice v Masarykově kulturním domě. Vstupné 230 Kč. 

� � � 
Sobota 29. března – 9 hod. – Ochrana rostlin, vinné révy a ovocných dřevin  

 Pořádá ZO Českého zahrádkářského svazu ve spolkové místnosti na Palackého ulici 
� � �  

Sobota 29. března – Rehabilitační zájezd na koupání do Čalova 
Pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami, informace � 547 238 201 

� � �  
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František Vrána – zapomenutý učitel a básník 
 

 

 
Smutné zvěsti 

 
Kam poděla se kalina, 
co v řeku větve stápěla, 
že modravá se hladina 
do hloubi chladné zachvěla? 
 
-Vyvrátil vítr kalinu, 
pochoval on ji v hlubinu. 

 

    Kam poděla se dívčina, 
    co chatu růží zdobila, 
    na jejíž tváří malina 
    se nachem jara rozlila? 
 
    -Uvadla růže do roku... 
    v hrobě má poupě po boku. 

 

Ach, vítr chladný burácí, 
na hrobech písně lká, 
dál ku chatě se potácí 
a vane dumou zdaleka: 
 
„Potěš bůh, stará matičko, 
potěš své choré srdíčko!“ 
 

František Množislav (Mnohoslav) Vrána, pseudonym Miloš Velenský, český básník a spisovatel.  
Narozen roku 1853 v Němčicích na Hané, zemřel v roce 1882 v Králově Poli v Brně. Vystudoval učitelský ústav v Olomouci a v Brně, v roce 1876 

se stal podučitelem v Židlochovicích a v roce 1888 správcem školy v Unkovicích. Potom působil jako řídící učitel na Matiční škole v Jihlavě. Roku 1876 
přispěl do almanachu vydaného moravskou omladinou a některými překlady z polštiny také do Vymazalovy Slovanské poesie. 

Roku 1880 založil pedagogický časopis Národ a škola s přílohou Literární listy. Dále vydal Kytici z bajek Krasického (vyšlo 1877 a 1879), Kytici 
z moravských pověstí (1878), Moravské národní povídky a pohádky z okolí Němčic na Hané (1880) a básnickou sbírku Nad proudem žití (1882).  

Roku 1879 vydal v Brně básně Z vesny života. Do této sbírky však použil a vydal za své básně z literární pozůstalosti po židlochovickém okresním 
soudci Václavu Boh. Pelikánovi. Když vyšla celá věc najevo, vydal změněné vydání a tím částečně odčinil literární nesrovnalost.  

Poznámka redakce: Báseň byla uveřejněna v deníku MF Dnes 7. prosince 2007 v rubrice Zapomenutí básníci. Odtud jsme ji převzali včetně glosy. 
Další údaje o autorovi jsou citovány z Ottova slovníku naučného nové doby (1930–1943). Kratochvíl ve Vlastivědě moravské z roku 1910 u názvu 
Hunkovice na straně 130 uvádí, že Fr. M. Vrána v Unkovicích působil v letech 1878 – 1882 a nekriticky napsal Paměti vesnice Hunkovic.                 -kv- 

                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                  
 

  

 

�...................................................................................................................� Řádková inzerce 

Prosím o zapůjčení knížky 
Kristus se zastavil v Eboli - 

autor Carlo Levi. 

Mgr. Marie Vavříková 
� 547 238 163  

� � � 

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 

� � � 
 

Motorest U TOMA 
v blízkosti Rajhradu 

přijme servírky, číšníky 
- nevyučené zapracujeme, 

pomocnou sílu  
do kuchyně, kuchaře. 

Informace:  
� 603 231 068, 
    603 892 673 

 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou. 

����  ����  ���� 
Růže krásně voní, ale rodí se mezi trny. Tak i vzdělání a ctnost jsou krásná věc, ale cvičení, jimiž 

si je získáváme (práce a kázeň), se zdají být trnité. 
Jan Amos Komenský 
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Milé setkání 

 Před několika lety jsem v lednu při pochůzce v polích 
sousedících z jižní strany se židlochovickým parkem ještě 
zažil milé setkání. Ve zdánlivě mrtvé zimní krajinně 
s popraškem sněhu se přede mnou zvedlo hejno koroptví a 
vyplašeně odletělo. No, vyplašeně… To byl jen můj dojem. 
Ve skutečnosti mě jistě z dálky koroptve sledovaly dlouho 
před tím, než jsem se přiblížil na kritickou vzdálenost jejich 
bezpečnosti. Samy si ji s jistotou odhadují poučeny 
zkušenostmi se života v poli.  Taková zkušenost byla zaplacena mnohými 
životy koroptvích družek.  Na to jistě nezapomínají, a proto stále udržují 
svoji ostražitost. Vždyť mají tolik nepřátel. 

Mezi ně patřím samozřejmě i já, současný vetřelec do jejich života na 
místě setkání. Člověka mají ve své stupnici nebezpečnosti jistě 
zařazeného velmi vysoko, protože vlastně on to byl, který zavinil, že 
koroptve mizí z přírody a setkání s nimi může dnes považovat za milé a 
vzácné. V tomto případě o to větší, že hejno bylo na dnešní zdecimované 
stavy dosti početné čítající okolo dvaceti kusů. Co kus, to vysoce užitečný 
pták pestrého, ale nevýrazného zbarvení s rezavohnědým tatrčkem. 

Změnil jsem směr pochůzky, abych je znovu nevyrušil. Avšak 
tentokrát bych si to nevyčítal, protože nepanovala krutá zima s vysokým 
sněhem, která nutí koroptve shromažďovat se do „dýchánku“, ve kterém 
se těsně vedle sebe stulené vzájemně zahřívají. Rozehnání takové 
koroptví formace v dýchánku je možné považovat při citlivém posuzování 
za bezohlednost. Té jsem se tentokráte nedopustil. 

Určitou nevýhodou sebezáchovného koroptvího dýchánku je, že je 
zejména v zasněžené krajině zdaleka viditelným živým seskupením. I 
když téměř nehybným, je často cílem útoků jejich nepřátel. Dravců 
útočících ze vzduchu, ale také na ně narážejí pozemní nepřátelé – šelmy 
a šelmičky v honbě za potravou. 

Představíme-li si velkou řadu těchto nepřátel, jako jsou toulaví psi, 
kočky, lišky, kuny, jezevci, lasice, hranostaji, tchoři, vrány, sovy, káně, 
jestřábi… a to nejsou všichni, kteří usilují o jejich život, přesto se 
nepodařilo je vyhubit. To bylo v dobách, kdy v přírodě v pěstovaných 
polních plodinách a jejich střídání na malých plochách existovalo 
optimální životní prostředí a rovnováha mezi živočišnými druhy, tedy mezi 
škodnou a užitkovou zvěří. Reprodukce koroptví byla dlouhodobě 
ustálená. A to do jejich existence hrubě zasahoval člověk, neboť od 
nepaměti ví, že koroptev má dobrou zvěřinu a proto se stala jeho lovnou 
zvěří. Zdokonaloval způsoby jejich lovu, až po organizované hony 
s použitím nejmodernějších loveckých zbraní. Koroptve byly také 
odchytávány na zazvěřování dalších honiteb a na vývoz. Myslivci evidují, 
že ještě v první polovině minulého století bylo uloveno a odchytáno 
statisíce koroptví. Člověku nutno přiznat, že dovedl tuto ztrátu lovem a 
odchytem kompenzovat  určitou  ošetřovatelskou  péčí  o  ně.   Zřizoval  a    

udržoval umělé i přirozené zásypy zásobované krmivem. 
Zřizoval kryty zakládáním remízků, které sloužily i jiným 
druhům zvěře, která v nich nacházela klid, ochranu i 
potravu. Chránil koroptví hnízda při senoseči a hubil 
škodnou odstřelem a líčením pastí. Chránil zvěř před 
nemocemi, rozmnožoval jejich stavy křížením dovezených 
koroptví. To vše dělali myslivci na jejich podporu včetně 
přísného dodržování doby jejich hájení a lovu. 

V období kolektivizace zemědělství však všechno myslivecké 
snažení přestalo účinkovat. Likvidace drobných políček, mezí, remízků při 
vytváření velkých ploch se zemědělskými monokulturami a při zavádění 
nových technologií obdělávání půdy obrovskými stroji, které vytlačily 
drobnou mechanizaci a ruční práci, byla zhoubou zvěře. Navíc se k tomu 
přidala ještě noční orba a v nebývalé míře chemické prostředky proti 
plevelům.  

Nevyhovující poměry pro zvěř žijící v poli platí podnes a ani 
v nejbližší budoucnosti nelze očekávat výrazné zlepšení. Jedná se o vlivy, 
kterým se zvěř může jen těžko přizpůsobit a tak v nerovném boji 
s člověkem a jeho zájmy bude i nadále prohrávat. O někdejším množství 
koroptví, ale také bažantů a zajíců si můžeme nechat jenom zdát. Kdo 
z nás se může třeba pochlubit tím, že byť jenom zaslechl křepelčino 
volání pět peněz v polích ve dne nebo v noci. Křepelky už svůj existenční 
boj prohrály a mnoho z nás už je nikdy neuslyší. 

Na to všechno jsem myslel od chvilky, kdy koroptví hejno přede 
mnou vzlétlo a nízkým rychlým letem s jejich doprovodným voláním čiřík, 
čiřík se vzdalovalo a ještě v dohledu znovu dosedlo na zem.  

Možná, že to pro ně bylo jen jedno z mnoha vyrušení během dne, 
vždy spojené s přelety, mezi nimiž musí také hledat svoji obživu 
omezenou v tomto zimním období jen na rostlinnou potravu, jako jsou 
útržky osení trav a semena plevelů. Při tom pohubí značné množství 
živočišných škůdců.  

Úmyslně jsem směroval trasy svých dalších pochůzek do lokality 
svého koroptvího objevu, abych se ujistil o jejich „úředně“ potvrzeném 
jednoženství. Že se po roztání sněhu zimní hejnka rozčlení na páry, které 
zaujmou příhodný obvod. 

Koroptve mne přesvědčily, že zákonitosti jejich života v přírodě stále 
platí, že je nemíní měnit kvůli někomu nebo něčemu, že je vytrvale 
dodržují. I když daleko obtížněji a ve zhoršeném životním prostředí. 

Skutečně již v polovině března jsem viděl hejnko koroptví rozčleněné. 
Vzlétaly přede mnou z nízkého osení už jenom koroptví páry a při jejich 
vzlétnutí a přeletu jsem znovu zaslechl volání kohoutka čiřík, čiřík 
s doprovodným hlasem jeho slepičky. 

Přejme jim štěstí v nezáviděníhodném osudu, který jsme jim vytvořili. 

Augustin Vlašic 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 
V roce 2007, jak nás informovalo Obvodní oddělení Policie ČR Židlochovice, bylo spácháno v rámci celého teritoria celkem 495 trestných činů. Z nich se 

podařilo objasnit 219, tj. 44,24 %. V samotném městě se pak jednalo o 81 trestných činů a u 34 z nich byl zjištěn pachatel. V 19 případech se jednalo o krádeže věcí 
z vozidel nebo součástek vozidel, ve 3 případech šlo o krádeže vloupáním do objektů firem a garáží, v 15 případech se jednalo o krádeže způsobené vloupáním do 
rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk či rekreačních chat.  Čtyři případy byly kvalifikovány jako krádeže prosté, ve čtyřech případech se jednalo o 
podvodné jednání. Byla odcizena 2 motorová vozidla, ve třech případech bylo zjištěno řízení vozidla bez řidičského oprávnění a ve třech případech také řízení 
vozidla pod vlivem návykové látky. Do ostatní trestné činnosti bylo zahrnuto 28 případů, kdy se jednalo o neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, 
podvody, neoprávněné držení platební karty a fyzické napadání.  

V uvedeném období bylo také spácháno 70 přestupků a ve čtyřiceti případech byl zjištěn pachatel. Ve 28 případech se jednalo o přestupky proti majetku, ve 14 
případech o přestupky na úseku ochrany proti alkoholismu a jiným toxickým látkám, ve 14 případech o přestupky proti občanskému soužití, 2 případy činily přestupky 
proti veřejnému pořádku a ve 12 případech se jednalo o ostatní přestupky (zejména se jednalo o přestupky v dopravě).  

 Obvodní oddělení Policie ČR hodnotí spolupráci s Městským úřadem jako velmi dobrou a s Městskou policií, jak uvádí, spolupracuje na dostatečné úrovni. 
Kooperace a výměna poznatků s Městkou policií napomáhá při odhalování a objasňování trestných činů i přestupků.                                                                      

  -rt- 
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inzerceinzerce 

INZERCEInzerceINZERCEInzerceINZERCEInzerceINZERCEInzerceinzerceinzerceinzerceinzerce    

 

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.  

� � � 

V neděli 2. 3. ve 14 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 

Orel – jednota Židlochovice 
pořádá pro všechny nadšené příznivce lyžování  

a snowboardingu v sobotu 15. března  

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 
do střediska Stuhleck v Rakousku. 
Odjezd v 5 hod. od budovy gymnázia,  

návrat asi ve 21 hod. 
Cena za dopravu autobusem 280 Kč,  

pro členy Jednoty Orel zdarma. 

Cena skipasu – dle typu permanentky,  
kterou zakoupíme hromadně na místě,  

euro vezměte s sebou. 
Dospělí 29.50 €, děti 1989 – 1992  25.50 €,  

1993 – 2001 15 € + vratná záloha na kartu 2 €. 

 Upozornění: Pojištění není v ceně zájezdu!  
Obraťte se prosím na některou z pojišťoven. Mládež 
do 18 let v doprovodu zodpovídající dospělé osoby! 

Přihlášky, informace a záloha na dopravu: 
vitulova.svatava@centrum.cz 

� 608 429 387 

Klidné bydlení  
za hranicemi města 

Novostavba komfortních 4 + KK 
s parkovacím stanovištěm  

nebo garáží v Měníně 
13 minut od Brna po dálnici D2  

směr Bratislava 
Cena včetně pozemku a DPH 3,2 mil. Kč. 

Pozemky 200 – 600 m2.   Provizi neplatíte. 

���� 607 202 656 
 

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Rozumíš mi? – logopedická cvičení  �  Mařenko, řekni Ř – návody, když 
dítě nemluví, šišlá, koktá  �  Logopedická prevence – průvodce vývojem 
dětské řeči  �  Hry v mateřské škole – i s návody pro rodiče  �  Zločin 
v Židlochovicích – vývoj kriminality, soudnictví  �  Moravské koláče a 
české buchty – osvědčené recepty �  Víno jako lék – zdravý život 

s vínem  �  J. Šmíd: Obrázky z Burgundska se známým cestovatelem  
�  Křídla proti křídlům – 2. světová válka ve vzduchu  �  Vzduch je 

naše moře – československé letectví v letech 1918 – 1939  �  Letadla – 
nejobdivovanější letadla světa  �  Minerály a drahokamy  –  

vyhledávání, určování  �  Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné 
tragedie – svědectví archivů  �  Milostné aféry minulých století  �  

Archeologické objevy – 50 nejvýznamnějších nalezišť a vykopávek  �  
Kuchařka – pečeme vždy s úsměvem  �  Kuchařka za všechny prachy – 

zábavná kuchařka  �  Stavíme – nové stavební předpisy  � 
Pro mládež:   

Malý kouzelník �  Učíme se kreslit  �  
   

Půjčka pro Půjčka pro Půjčka pro Půjčka pro každého!každého!každého!každého!    
Nezaměstnaným, osobám 
výdělečně činným, matkám 
na mateřské dovolené, 

důchodcům… 
bez prokazování příjmů! 

Bez ručitele, stačí pouze  
dva doklady totožnosti, 

 úrok 6,9 % ročně. 

Volejte 604 592 070. 

Hledáme nové spolupracovníky. 
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Nezapomínejme!         Co přinesl únor 1948         Nezapomínejme!  
Jaký byl loňský podzim? 

 

Osmička v dějinách Židlochovic – 3. část 

1708 
Začátkem tohoto roku přišel do Židlochovic, které tehdy patřily hraběti 
Sinzendorfovi, francouzský zahradní architekt Arnošt August Charboniér, 
který byl povolán, aby řídil budování a celou úpravu zámeckého parku, 
jenž měl být vybudován na polích, zahradách, lukách a lesíku kolem 
přebudovaného zámku. Charboniér vypracoval komplexní plány, které po 
několik následujících roků uskutečňoval. Budoval park v čistě 
francouzském pojetí. Stromy a křoviny byly sázeny do špalírů a jejich 
koruny byly přistřihováním a vázáním dovedně tvarovány podle vzoru 
proslulého parku ve Versailles. Zvláště znamenité byly v židlochovickém 
parku chodníky a chodby vroubené zelenými stěnami, které povinně 
šestkrát do roka stříhali dva hrušovanští poddaní. V letech 1727–28 byly 
u zámku vybudovány i rozsáhlé skleníky, kterým se říkalo oranžérie. 
Kolem zámku se vinul značně široký vodní příkop – kanál, v němž se 
chovaly ryby. I labutě a divoké kachny se tam chovaly a na jejich krmení 
se spotřebovalo mnoho bílého chleba a sýra. Když pak přijela do 
židlochovického zámku Marie Terezie, byla parkovou úpravou tak 
nadšena, že povolala r. 1746 do Vídně Josefa Hatzla, který plány 
Charboniéra uskutečňoval. Stal se pak ve Vídni správcem 
schönbrunnských zahrad.  

1878 
15. března se usnesli chovatelé dobytka v Židlochovicích, že založí 
spolek chovatelů dobytka. Požádali současně, aby jim obec ročně platila 
na vydržování býka 200 zlatých na věčné časy.  

 

1888 
Jaro bylo neobyčejně bouřlivé s množstvím vody, která se rozlévala 
v okolí města. Hasiči měli plné ruce práce se zachraňováním majetku. 
S vodou byla potíž i jinak. Když pak někdy hořelo, chyběla ve stříkačkách. 
Proto v tomto roce zřídilo město na sedmi různých místech hydranty 
k napojení hadic při požárech. 
1948 
Od roku 1946 usiloval Místní národní výbor o zřízení městského rozhlasu. 
Bylo provedeno několik peněžních sbírek mezi obyvateli. Rozhlas byl 
vybudován a po prvé začal hlásit 3. března 1948 ve 14,45 hod. Tím 
okamžikem přestalo bubnování a buben uložen do městského archivu. 
1948 
Po společné schůzi sjednocené tělovýchovy, která se konala v Praze 31. 
března 1948, došlo v celém státě k definitivnímu sloučení všech 
tělovýchovných organizací a spolků. V Židlochovicích se sloučení týkalo 
zejména zdejšího sportovního klubu.  
1958 
KNV v Brně schválil 21. března 1958 stavbu jedenáctileté střední školy 
v zámecké zahradě u silnice do Hrušovan. Nová školní budova měla být 
dokončena do roku 1962. Vlastní výstavba budovy byla zahájena 15. 
července 1958. Podle původních plánů měla být při škole také zvláštní 
budova pro školní kuchyni a jídelnu a místnosti pro družinu. Plánovány 
byly ve spojení se školou jako přístavba směrem k Židlochovicím. Tato 
stavba nebyla již realizována. Stavbu prováděly Pozemní stavby z Brna. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv- 

V únorových událostech byly komunistickou stranou všude zřizovány Akční výbory, které nezákonně vznikaly v průběhu únorového převratu 1948 na 
základě výzvy KSČ z 21. února 1948 v úřadech, institucích, závodech, společenských organizacích, v obcích i okresech.  Prováděly tzv. očistu 
veřejného života; asi 250 000 osob bylo propuštěno ze zaměstnání, vyloučeno ze společenských organizací nebo zbaveno vedoucích funkcí.  

Po skončení čistek zaměřených proti stoupencům demokracie se akční výbory Národní fronty v obcích a okresech staly tzv. koordinačními orgány 
Národní fronty, v roce 1954 byly přeměněny na výbory Národní fronty. 

 V Židlochovicích se ustavil Akční výbor 26. února 1948 a měl 15 členů. Předsedou byl zvolen Robert Fredenzi, místopředsedou Rudolf Funk, 
jednatelem Jaroslav Kouřil. Prvním úkolem bylo očistit veřejnou správu od reakčních a nepřátelských živlů lidově demokratického zřízení. 

 Hned v první schůzi Akční výbor zbavil členství v místním národním výboru členy za stranu Národně socialistickou a Lidovou. Tak byl zbaven 
funkce předseda MNV Antonín Rýlich, který byl ve svobodných volbách v roce 1946 zvolen předsedou za stranu Národně socialistickou. (Pozn. red.: 
Pro úplnost je třeba poznamenat, že byl dělníkem v cukrovaru.) Toto rozhodnutí akčního výboru přednesl předseda Robert Fredenzi  ve schůzi rady MNV      
27. února 1948. 

 Rozhlas i noviny stále vyzývaly ke zřizování Akčních výborů ve všech závodech, v úřadech i spolcích. Nebylo tomu jinak ani v Židlochovicích, kdy 
ve všech úřadech a spolcích schvaloval navržené členy těchto dílčích Akčních výborů podřízených místnímu Akčnímu výboru Národní fronty.  

Ten nejvíce zasáhl do spolkového života TJ Sokol. 1. října 1948 odvolal některé členy z jejich funkcí – bylo vyloučeno 12 mužů a 4 ženy.  
16. srpna 1948 byla provedena reorganizace místního Akčního výboru NF. Předsedou se stal Antonín Toncr, místopředsedou Josef Funk, 

jednatelem Jaroslav Mazal.  
Komunistická strana v Židlochovicích zahájila počátkem března nábor členstva. Mnohým občanům byly rozeslány přihlášky poštou. Sociální 

demokracie byla sloučena s komunistickou stranou. 
Místní organizace KSČ se usnesla 12. srpna 1948 ustavit dílčí organizace KSČ dle ulic.  1. organizaci pro konec Blučinské ulice vedl předseda 

František Petrus, 2. organizaci pro přední část této ulice Karel Chmel, ke 3. organizaci patřilo nám. Svobody a cukrovar – předsedou byl Ing. Emil 
Salák, 4. organizací byly členové z Komenského ulice – předseda Karel Zitterbart, 5. organizaci v Legionářské ulici vedl Jan Šnajnar, 6. organizace 
zahrnovala Strejcův sbor – předsedou byl Josef Šmehlík a 7. organizaci na Žižkově vedl Antonín Buchálek. Dílčí organizace měly své zástupce 
v městském výboru KSČ, jehož předsedou byl Jan Šnajnar. 

Vypsáno z Pamětní knihy města Židlochovic, rok 1948.  
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PATRIA REAL Brno, s.r.o.    � 603 417 083 
• RD v Židlochovicích, řadový, patrový, částečně podsklepený s garáží po zdařilé rekonstrukci. 
    Zastavěná plocha domu je 235 m2 + zahrada 472 m2. Cena 3 400 000 Kč. 
• Stavební pozemek na Komenského ulici o rozměrech 16 x 95 m. Mírný jižní svah v klidné části města. 
    Všechny inženýrské sítě jsou přivedeny na pozemek. Možno rozdělit na 2 x 750 m2! Cena 1 000 Kč/m2. 

Více na www.patriabrno.cz  



 

 

 
Rešovské vodopády a hrad Sovinec 

Možná vás však bude zajímat, kde byli v srpnu 2007 židlochovičtí 
turisté a třeba na jaře nebo v létě se vydáte po jejich stopách. Rešovské 
vodopády dostaly jméno podle nedaleké vsi Rešov v oblasti Nízkého 
Jeseníku. Dostaneme se k nim silnicí č. 370 z Rýmařova do Horního 
Města (směr Šumperk). Rešovské vodopády jsou tvořeny říčkou 
Huntavou a tvoří je asi dvě stě metrů dlouhá a zhruba deset metrů široká 
kaňonovitá soutěska, jejíž stěny se tyčí do dvacetimetrové výšky. Krásné 
přírodní prostředí horského potoka umocňuje zvuk vody padající do tiché 
soutěsky. Nad horním vodopádem se soutěska rozšiřuje a mění se opět 
v obyčejné údolí. To se zakrátko rozděluje na dvě větve protékané 
Huntavou a Tvrdkovským potokem. V málo známé chráněné krajinné 
oblasti je pohyb dovolen pouze po vyznačených stezkách a chodnících. 
Dřevo se v nejbližším okolí netěží, takže vše zůstává v přírodním téměř 
netknutém prostředí. Na skalnatém ostrohu nad soutokem obou potoků je 
příkop, valy a skromné zbytky zaniklého středověkého hradu Rešova. 

Hrad Sovinec nalezneme na severní Moravě v okrese Bruntál, v 
Nízkém Jeseníku. Rozsáhlá zřícenina hradu založeného koncem 13. stol. 

- zachována raně gotická věž, renesanční paláce, opevnění s branami a 
baštami, podzemní chodba a středověké vězení. Sovinec nechali vystavět 
krátce před rokem 1333 bratři Vok a Pavel ze Sovince. V době husitské 
byl významným opěrným bodem husitů. Na přelomu 15. a 16. století 
došlo k rozšíření vnitřního hradu a přistavění předhradí. V roce 1543 
koupil hrad Kryštof z Boskovic, který provedl renesanční úpravy a 
přistavěl nový východní palác. Stavební činnost pokračovala i za Vavřince 
Edera ze Štiavnice. Hrad získal roku 1624 řád německých rytířů. Za 
třicetileté války padl do rukou Mansfeldových vojsk a byl vypleněn. 
Zesílené opevnění z třicetileté války je u nás nejrozsáhlejší zachovanou 
fortifikací z té doby. Přesto hrad roku 1643 dobyli Švédové vedení 
generálem Torstensonem. Řád už jej plně neobnovil a teprve později 
velmistr arcivévoda Evžen zde zřídil řádové muzeum. Roku 1945 zde 
vypukl ničivý požár, který proměnil zachovalou památku ve zříceninu. Od 
té doby probíhá postupná obnova hradu.  
Použito informací z internetu a CD-ROM: 300 nejkrásnějších historických 
památek ČR.                                                                                  Připravil  -kv- 

                                                                             

 
 

•  Jsou lidé, kteří šíří kolem sebe optimismus a konají dobro nejen slovy, ale především skutky. Právě k oněm patřila 
paní Lidmila Šotnarová, bývalá matrikářka a dlouholetá předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Po těžké 
nemoci zemřela 21. února. Bude chybět nejen rodině, ale také všem ostatním, kteří s ní spolupracovali. Zachovejme 
si na ni trvalou vzpomínku a věčnou památku.     

•  Informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě LITERKA uvedl v říjnu 2007, že se mu podařilo získat Ex libris z 
pozůstalosti prof. Františka Kleina (1905–2004), vlastivědného pracovníka a regionálního badatele, který mj. publikoval Čtení 
o minulosti nosislavské. Právě z tohoto dílka chystáme v Židlochovickém zpravodaji uvést obsáhlejší pojednání týkající se 

rekatolizace na židlochovickém panství.  
•   V našem RTIC jsou zdarma k dispozici mapy moravských vinařských podoblastí: Znojemska, Slovácka, Mikulovska a Velkopavlovicka. V několika 

přehledných brožurách s názvem Krajem vína se můžete dozvědět podrobnosti o vinných sklepech na jižní Moravě, o výstavách vín a dalších 
vinařských událostech nejen na Moravě, ale i v Čechách. Spoustu turistických informací z historie i současnosti popisuje publikace To nejlepší 
z vinařské turistiky na jižní Moravě. Sérii těchto graficky skvěle provedených map a brožur vydalo Národní vinařské centrum ve Valticích. 

• ČZS ZO Židlochovice uspořádala dne 10. února 2008 školení degustátorů. Školení provedla Ing. Beková, a to v soustavě dvaceti i stobodové 
bodové stupnice. Bodování si účastníci vyzkoušeli na několika vzorcích vín. Kromě hodnocení byly názorně předvedeny různé vady, které se 
mohou u vína vyskytnout. Školení se zúčastnilo pouze 17 zájemců.                                                                                                               Jan Šotnar                                                                        

•   30. ledna tr. přinesl deník Rovnost v rozsáhlé inzertní příloze pojednání a informace o Modřicích. Současnost města, ohlédnutí za historií i další 
kapitoly o tomto městě jistě zaujaly čtenáře deníku a mohly být také inspirací pro nás, kteří jsme již mnohokrát Modřice navštívili, ale zapomněli, že 
i tam můžeme najít významné historické stavby. Podivuhodná je také současná výstavba Modříc, která díky poloze na okraji Brna přilákala desítky 
především zahraničních firem. Neméně významná je i bytová výstavba, která po dokončení přiláká další obyvatele. Modřice by tak v nejbližší době 
měly mít pět tisíc stálých obyvatel. 

•   Město Pohořelice vydalo na začátku tohoto roku reprezentační brožuru, která zahrnuje historické, kulturní i přírodní zajímavosti města a jeho okolí. 
Text i popisky fotografií jsou přeloženy do angličtiny a němčiny a tak bude jistě tato publikace zajímavá i pro cizince.  

•   Falko Universum, s.r.o. uspořádala 31. ledna 2008 kurz pro redaktory městských zpravodajů Jihomoravského kraje. Uvedeného kurzu se zúčastnilo 
dvacet redaktorů z různých měst a obcí, mj. také odpovědný redaktor Židlochovického zpravodaje K. Vavřík. Součástí kurzu bylo také anonymní 
hodnocení grafické úpravy i obsahové pestrosti předložených výtisků, přehlednosti na jednotlivých stránkách, neotřelé náměty, nápaditost titulků, 
vyváženost inzerce vzhledem k ostatním zprávám, atp. V deseti sledovaných kritériích a tříbodové klasifikaci získal náš zpravodaj průměrnou 
známku 1,5. Za nejlepší titulek v našem zpravodaji byla vybrána Sedmička v dějinách Židlochovic,  a za neotřelý námět byl vybrán článek  pí Marty 
Skálové Jak se mně bydlí v domě s pečovatelskou službou z listopadového čísla loňského roku. Výtisk listopadového čísla byl vybrán zcela 
náhodně z několika předložených Zpravodajů.  

  
 Pěkné a veselé velikonoční svátky 
 všem čtenářům přeje zastupitelstvo města,  
 Městský úřad i redakce Židlochovického zpravodaje. 

 
 

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

Uzávěrka každého 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: 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 
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