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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

1918 – 2008 
90 roků od vzniku Československé republiky 

28. říjen 1918  

"Lide československý!  
Tvůj odvěký sen stal se skutkem.  

Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu 
samostatných, svobodných, kulturních států světa."  

 Těmito slovy začínalo provolání, kterým večer 
 28. října 1918 Národní výbor doprovodil svůj první zákon o 

zřízení samostatného československého státu. 

�  �  � 
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Výběr z usnesení RM 20. srpna 2008 

RM ukládá: 

� jednat s obcemi Opatovice a Vojkovice o výši 
příspěvku na pořízení nové CAS pro SDH 
Židlochovice, jednat ve věci prodeje stávající CAS 

� vyrozumět JMK o předběžném zájmu o koupi 
nemovitosti (bývalé nádraží) 

RM rozhodla:  

� zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 
Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice; 
Smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu určitou jeden 
rok od 1. 9. 2008   

� zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových 
prostor v č.p. 128, ulice Nádražní  

� že v případě nevypsání dotačního titulu na 
financování mzdy pracovníka psychologické 
poradny ZŠ, se město zavazuje uhradit mzdu 
z vlastních prostředků 

RM jmenuje: 

� tajemníkem komise sportu a mládeže RM 
Gabrielu Motlíčkovou a tajemníkem komise pro 
ochranu veřejného pořádku RM Jiřího Pavluse 

RM bere na vědomí: 

� informaci o zvýšení poplatku za družinu při ZŠ ve 
výši Kč 300,- za pololetí 

 

Výběr z usnesení RM 25. srpna 2008 

RM rozhodla:  

� o pořadí prvních třech nabídek na dodávku stavby 
„Oprava povrchu Cyklistické stezky Brno – Vídeň 
v úseku Blučina – Židlochovice“: 

      č. 1   Strabag a.s., Tovární 3, 620 00 Brno 
      č. 2   DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731, 642 00,   
               Brno 
      č. 3   Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod   
               Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno  

Výběr z usnesení RM 5. září 2008 
RM  jmenuje: 

� komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na 
dodávku stavby „RPS-Židlochovice, sídliště 
Družba III. Etapa – komunikace“  

      Ing. Jan Vitula (náhradník Jaroslav Goš) 
      Vlastimil Helma (náhradník Ing. Martin Dratva) 
      František Dobeš (náhradník Ing. Zdeňka Koutná) 
RM svěřuje: 

� tajemníkovi MěÚ Židlochovice, Mgr. Miroslavu 
Cvrkovi, výkon práv a povinností města 
Židlochovice jako správce a zpracovatele 
osobních údajů, a to dnem schválení 5. 9. 2008  

RM ukládá: 

� zpracovat   vnitřní   směrnici:  Ochrana  osobních  
 

      údajů na Městském úřadu Židlochovice 
RM bere na vědomí: 

� úpravu hodin pro veřejnost – Pošta Židlochovice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z obsahu: 
pokyny k volbám do 

krajských zastupitelstev 
a do Senátu parlamen-

tu České republiky � 
opět stavíme – další 

etapa staveb ve městě � 
novinky ve školní dru- 
žině � příměstský tábor 
� medailové léto v arm-
wrestlingu � 170. výročí 
první kampaně cukro- 
varu � osmička  v dě- 
jinách Židlochovic � 
autoklub pořádal 

závody � náhlý konec 
příznivého léta � 

příloha kulturních akcí 
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Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje  
 a do Senátu Parlamentu České republiky   

 

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

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje 
 podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.   Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční  
 v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a 
 v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
2.   Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Komenského 182, pro voliče přihlášené k 
trvalému pobytu v Židlochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Malinovského, 
Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666 – 668, č.p.  690 - 703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo 
nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska, 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Tyršova 611, Židlochovice, pro voliče 
přihlášené k trvalému pobytu v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, 
Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651 – 
665. 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno. 
4.   Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.  Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
�  �  � 

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.   Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční  
 v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
 v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
2.   Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Komenského 182,  pro voliče  přihlášené 
k trvalému pobytu v Židlochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Malinovského, 
Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666 – 668, č. p. 690 – 703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo 
nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska, 
ve volebním okrsku č. 2  je volební místnost  v budově Základní školy Židlochovice na ulici Tyršova 611, Židlochovice, pro voliče  
přihlášené k trvalému pobytu v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, 
Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651 – 
665. 

3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
4.   Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.  Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 
5.   V případě konání druhého kola voleb se tyto uskuteční 
 v pátek dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a 
 v sobotu dne 25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
 

Ztráty a nálezy 
Občan, který najde ztracenou věc, je povinen ji odevzdat. V případě, že není znám její vlastník, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. 

Nálezy na území města Židlochovice eviduje Městský úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy, pracoviště podatelny, ul. Nádražní 750 � 547 428 746. 
Nalezené věci jsou zde uloženy po dobu 6 měsíců. Pokud si majitel ztracenou věc nevyzvedne, připadne nález do vlastnictví města. Od září 2008 
mohou občané nahlížet na internetových stránkách města www.zidlochovice.cz odbor-vnitrni-spravy-2) do seznamu ztrát a nálezů. Jsou zde uvedeny 
veškeré nalezené věci na území města Židlochovice od ledna t. r.                                                                                    Taťána Lukšová, podatelna MěÚ 

Upozornění – třídění odpadů 

Vymyté obaly Tetra Pak (krabice od mléka, džusu atp.) patří do žlutých kontejnerů označených Plasty. Na třídící lince odpadové společnosti  AVE 
CZ jsou separovány od plastů pro další využití.                                                                                    Pavel Fila, odbor  investic a místního hospodářství   
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 Z našich škol 
 

Židlochovické medailové léto v armwrestlingu 
 

 
A opět stavíme  
Vzhledem k obdrženým dotačním prostředkům a dalším nutným stavbám, čeká město Židlochovice nyní do konce roku celá řada akcí, které si 

vyžádají různá lokální omezení provozu ve městě.  
Regeneraci sídliště Družba III etapa. Bude dokončena 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 ulici za 
bankou.  

Bude také provedena oprava cyklistické stezky Brno – Vídeň v úseku Blučina – Židlochovice. Jedná se o úsek podél Cézavy – od koupaliště 
v Blučině po most přes Cézavu v Židlochovicích – celkem cca 2,7 km. Stezka bude lokálně upravena, krajnice zpevněny a na povrch bude položen 
nový asfaltový koberec v nezbytné tloušťce. Akce je plně hrazena z dotačních zdrojů. 

Budou zřízeny nové přechody v Masarykově a Tyršově ulici. Přechod na ul. Tyršova bude naproti základní školy a přechod v ul. Masarykova bude 
vybudován u Zelené lékárny na zpomalovacím dopravním prahu. Oba přechody budou bezbariérové. 

V Husově ulici bude provedena rekonstrukce kanalizace. Vzhledem k havarijnímu stavu kanalizace bude její vlastník Vodovody a kanalizace 
Židlochovicko realizovat tuto rekonstrukci prostřednictvím VAS a.s. Ulice bude uzavřena. 

Prosíme občany o trpělivost a respektování dopravních omezení. 
Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

V letošním roce prochází školní družina při ZŠ Židlochovice změnami, které se týkají jak personálního obsazení družiny, tak výchovného a 
relaxačního programu. Přecházíme na ucelený celotýdenní program řízených činností. V době od 14 do 15 hod. je pro děti ve ŠD připraven bohatý a 
pestrý program. Proto Vás prosíme, abyste si v tomto čase děti z družiny nevyzvedávali, a děkujeme za pochopení. Děti budou rozděleny do dvou 
skupin tak, aby každé dítě, které bude mít zájem, prošlo všemi aktivitami. Děti, které se v danou chvíli z různých důvodů nebudou chtít organizovaného 
programu zúčastnit, mohou relaxovat pod dohledem paní vychovatelky Jany Moravcové. Ostatní děti se střídají po týdnu v zájmových aktivitách pod 
vedením paní vychovatelky Alexandry Ševčíkové nebo Jeleny Zelinkové. 

Týdenní přehled družinových kroužků: 
1. skupina 
Po – dramatický kroužek – procvičujeme paměť, rozvíjíme fantazii, snažíme se zapamatovat krátký text s cílem se předvést před publikem,   
        zkoušíme jazykolamy 
Út – sportovní turistický kroužek – poznáváme přírodu hravou formou, uskutečníme výpravy za poznáním do přírody (stopy, stromy), táboříme 
St – klub bystroušek – soutěžíme, procvičujeme sudoku, kvízy, hádanky, rébusy 
Čt – rukodělky – děti rozvíjí jemnou motoriku, pracujeme s papírem, plastelínou, látkou, vlnou, sádrou a jiným dostupným materiálem 
Pá – zábavné odpoledne – děti se připravují na akci měsíce např. drakiáda, superstar, párty, olympiáda, karneval … 
2. skupina  
Po – míčové hry – pohybové hry s různými druhy míčů (volejbal, fotbal, badminton…) 
Út – výtvarný kroužek – děti se seznámí s různou technikou malování, pracujeme s voskovkami, temperami, vodovkami, svíčkou aj. 
St – pohybotaneční kroužek – děti si rozvíjí hudební sluch, naslouchají rytmu, pohybově se uvolňují, naučí se např. mazurku, autostop 
Čt, Pá – keramický kroužek – děti si osvojí práci s keramickou hlínou, seznámí se s různými technikami modelování a dekorováním keramiky za 

použití klasických metod.  
      Milí rodiče, jak sami vidíte, náš plánovaný program je pestrý a náročný na spotřebu různých materiálů. Proto Vás prosíme, pokud máte nějaké 

přebytky látek, tapet, samolepících fólií, barev a jiných použitelných věcí pro nás, darujte je svým dětem do družiny. Vítány jsou i předměty, třeba 
reklamní, které by mohly posloužit jako odměny. 

     Všechny aktivity jsou propojeny s celodružinovou hrou tématicky přenesenou do starého Egypta. Formou hry děti postupují jako karavana za 
faraónem a Kleopatrou až na vrchol pyramidy. Cestou mohou narazit i na nějaké překážky, které musí odolávat. Na konci celého putování je čeká 
odměna. 

     Naším cílem je, aby každé dítě našlo to, co ho baví a na školní družinu vzpomínalo rádo. 
                                                                     Alexandra Ševčíková, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

Mistrovství Evropy  
Letošní léto začalo pro AWC Sokol Židlochovice úspěšným startem na mistrovství Evropy v armwrestlingu v norském Sarpsborgu. Již samotná nominace 

4 našich závodníků byla velkým úspěchem. Účast v českém reprezentačním týmu si díky svým celoročním výsledkům vybojovali Martin Vodák (soutěžní 
kategorie muži do 100 kg levá i pravá ruka), Matěj Svoboda (junioři do 80 kg levá i pravá ruka), Jan Tesař (junioři nad 80 kg levá i pravá ruka) a Radek Klein 
(junioři do 70 kg levá ruka).  

Nejúspěšnějším členem celé české výpravy se stal ve velmi obsazených soutěžních kategoriích Matěj Svoboda, který obsadil v juniorech do 80 kg na 
levou i pravou ruku druhé příčky a získal tak pro Českou republiku dvě stříbrná místa.  

Jan Tesař se také neztratil v nejtěžší juniorské kategorii a vybojoval v náročných zápasech na levou ruku 7. pozici a na pravou ruku krásné 5. místo.  
Nejmladší člen výpravy teprve šestnáctiletý Radek Klein závodil vzhledem ke svému zranění pravého loktu, které utrpěl v letošním roce, pouze na levou 

ruku a medailová pozice mu utekla pouze o kousek, obsadil 4. místo. Mužské váhové kategorie patřily jako obvykle k nejnáročnějším a nejprestižněji 
obsazeným kategoriím celého šampionátu.  

Martin Vodák, který závodil v kategorii muži do 100 kg levou i pravou rukou, obsadil na levou ruku 6. místo a na pravou ruku 7. místo. 
Celkově bylo 18. Mistrovství Evropy v armwrestlingu velkým úspěchem pro AWC Sokol Židlochovice. Šampionátu se zúčastnilo 26 zemí a závodníci 

našeho klubu se opět dokázali prosadit mezi špičkou evropského armwrestlingu.  
Další medailové „žně“ pokračovaly na konci srpna na mezinárodní soutěži v belgickém Rochefortu. AWC Sokol Židlochovice zastupovali na tomto 

mezinárodním závodě tři soutěžící – Radek Klein, Radek Kratochvíl a Ondřej Holoubek.  
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RC autoklub pořádal závody 
dniceradniceZtracená kronika 

Příměstský tábor 2008 
dniceradniceZtracená kronika 

Radek Klein své zkušenosti uplatnil v soutěžní kategorii junioři bez rozdílu vah levá ruka, kde bezkonkurenčně vyhrál a překvapil své soupeře v soutěžní 
kategorii muži do 70 kg levá ruka, kde v konkurenci se staršími a daleko zkušenějšími závodníky obsadil druhou příčku.  

Ondřejovi Holoubkovi se dařilo na této soutěži více na pravou ruku. V kategorii junioři do 70 kg vybojoval bronzovou medaili a tutéž medaili získal i 
v seniorské kategorii muži pravá ruka do 65 kg,  

Poslednímu zástupci AWC Sokol Židlochovice Radkovi Kratochvílovi se na této soutěži příliš nedařilo, ale svoji účast bral jako zkušenost do budoucnosti 
(junioři bez rozdílu vah levá ruka – 11. místo, junioři nad 70 kg pravá ruka – 6. místo). 

I tato tradiční mezinárodní soutěž ukázala, že AWC Sokol Židlochovice patří svojí úrovní k mezinárodní špičce, protože jeho závodníci patří věkově sice 
stále mezi juniory, ale výkonnostně dosahují seniorských kvalit. 

� � � 
Novou sezónu zahájil AWC Sokol Židlochovice poslední týden v srpnu soustředěním. Toto soustředění mělo dohnat tréninkovou prázdninovou pauzu 

závodníků. Dvoufázový trénink, který probíhal denně od soboty do pátku, připravil naše závodníky tak, aby nadcházející sezóna 2008/2009 byla opět plná 
vítězství a medailí. 

Pro čtyři zástupce AWC Sokol Židlochovice, Martina Vodáka, Matěje Svobodu, Jana Tesaře a Radka Kleina, to byla i tvrdá příprava na nadcházející MS 
v armwrestlingu, které se koná koncem listopadu v Kanadě. 

Na závěr bych chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám dlouhodobě pomáhají vychovat šampióny a bez kterých bychom tyto významné úspěchy 
nebyli schopni realizovat. Tímto proto děkuji TJ Sokol Židlochovice, Městu Židlochovice, Lesům ČR – lesní závod Židlochovice, společnosti Hortiscentrum s.r.o 
a  Dřevomonta s.r.o. 

V neposlední řadě patří poděkování vedení ZŠ Židlochovice, které nám již několik let poskytuje tréninkové prostory a svým vstřícným postojem umožňuje 
maximálně přizpůsobit tréninky potřebám závodníků. 

Šárka Kleinová, vedoucí klubu AWC Sokol Židlochovice 

Vzhledem k tradičním židlochovickým hodům stály poněkud stranou pozornosti závody rádiem řízených modelů tzv. RC aut. Závody probíhaly 
v sobotu 13. září na nově otevřené dráze v oblasti bývalých kalových polí. Už od časných ranních hodin se sešlo asi 40 závodníků z Moravy i z Čech, 
aby si ověřili a vyzkoušeli nejen technické parametry svých modelů, ale také vlastní dovednost při jejich ovládání.  

Závodilo se v pěti kategoriích rozdělených podle velikosti modelu (1:8, 1:10) a typu pohonu (spalovací nebo elektromotor). Po drobných ranních 
nedostatcích proběhly závody bez problémů k plné spokojenosti všech účastníků i přihlížejících. 

Podrobné výsledky naleznete na www.carclan.cz.                                                                                                                                                     -jr- 
 

Kdo by se přišel ve dnech 11. až 16. srpna podívat na školní hřiště u ZŠ na Tyršové ulici, přesvědčil by se, že právě probíhá příměstský tábor, 
tentokráte druhý v pořadí. Jeho organizaci a průběh umožnily 3 spolky: Sdružení Židlochovice, Junák – svaz skautů a skautek ČR v Židlochovicích a 
Město Židlochovice. Tábor byl sponzorován firmami Karlova pekárna, M+J Jídelna, HORTIS Ing. Chocholáč, ZŠ Židlochovice. Dále děkujeme Ing. 
M.Dratvovi za pokos trávy, p.Filovi za dovoz svačin. Tábora se účastnilo celkem 36 dětí ze Židlochovic a okolí. Nás vedoucích bylo devět a nesmím 
zapomenout na další 3 pomocníky, kteří se objevili třeba jen na jeden den. Na loučce vedle parku vyrostlo 17 malých stanů a jeden velký. 

Na příměstském táboře funguje táborový život asi v tomto režimu: děti zde nespí, každé ráno tedy rodiče přivezou svěřence na místo. Děti se 
nemusí bát ranní rozcvičky, tu už mají za sebou tím, že se dostali na tábořiště. Poté čeká všechny nástup, kde se dozví, co se ten den bude dít. 
Největší zájem je obvykle o to, co bude na oběd. Ten máme ve školní jídelně. Dopolední program, stejně jako odpolední, je naplněn hrami, zejména 
celotáborovkou, výtvarnou činností, prací, či vycházkou do okolí. Jedno parné odpoledne jsme se šli vykoupat na koupaliště, jindy jsme byli u 
Hrušovanských rybníků a prošli jsme si také park. Jeden večer jsme si opekli buřty u táboráku a zazpívali si. Den je uzavřen opět nástupem. Za zády 
už nám stojí netrpěliví rodiče, kteří se dozvědí, co se bude dít zítra a vezmou si unavené děti domů. 

Táborový život se točí hlavně kolem celotáborové hry – letos to byla dobrodružná výprava za pokladem Aztéků. Byl nalezen starý deník 
dobrodruhů, kteří se vydali na vlastní pěst za pokladem. Nebyli bohužel úspěšní, zbyla nám po nich jen jediná stopa a tu jsme drželi v ruce – útržkovité 
zprávy z deníku, které vedly k pokladu. Utvořilo se pět skupinek odvážných Španělských dobyvatelů, kteří se rozhodli poklad nalézt. Záhy jsme napnuli 
plachty (na stany) a vypluli jsme do Latinské Ameriky vstříc nebezpečným nástrahám. Zhotovili jsme si oblečky, abychom splynuli s místním 
obyvatelstvem a postupovali jsme podle útržků deníku. Jednotlivé úseky cesty se zdály nebezpečné, ale pro nás bylo důležité, aby je všechny skupiny, 
tedy Rytíři templářského řádu, Womáčky, Lovci pokladů, Hledači pokladů i Děti Aztéků, dokončily bez ztráty na životech. A to se povedlo. Cestou jsme 
museli překonávat řeku, zahrát si „Aztécký fotbal“, uvařit lék na záhadnou nemoc, vysvobodit člena z vězení a… a tak dále. Po každém úseku získali 
dobrodruhové část zprávy, která je měla poslední den dovést k pokladu. 

Závěrečný den patřil nalezení pokladu. Nevyšlo nám ale počasí, kvůli vytrvalému dešti jsme bohužel zrušili i páteční táborák. Do rána liják neustal 
a my se museli spokojit s ukončením celotáborovky v tělocvičně. Zde skupiny vyluštily zprávu, poklad byl ukryt prý u zvonice. Naštěstí jsme my, 
stateční vedoucí, poklad i přes nepřízeň počasí přinesli až sem a rozdělili jsme ho podle zásluh. A to byl vlastně konec tábora, jednoho pestrého týdne 
ve dvouměsíčním radostném čase, kdy děti nemusí do školy. 

Věříme, že se příští rok opět podaří tábor uskutečnit a děkujeme za pomoc všem, kteří se na průběhu tábora podíleli! 
Jiří Zapadlo, vůdce střediska Junáku v Židlochovicích 

Moudrá slova 

Kde se jedná o osudu národa, tam se neskáče do tmy. 

Alois Rašín, prvorepublikový český politik a ekonom, úspěšný ministr financí. 
 V roce 1923 byl na něho spáchán atentát, jemuž podlehl. Atentát provedl komunista Josef Šoupal. 
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 170. výročí první kampaně  
 

PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar – 2. část 

Julius Robert se narodil 4. června 1826 v Himbergu u Vídně, kde jeho otec řídil továrnu na barviva. Juliova matka pocházela z Německa z vážené 
augsburské rodiny. Když bylo Juliuovi pět let, matka mu zemřela. Otec ho pro nedostatek času na výchovu svěřil do opatrovnictví spřátelené rodiny 
Reimondů ve Vídni. Jakmile Julius povyrostl, navštěvoval stále častěji svého otce ve Francii. V Grenoblu pak studoval humanistické obory a v 18 

letech se stal bakalářem filosofie. Roku 1844 nastoupil na vídeňskou Polytechniku a o tři roky 
později odjel do Paříže, kde studoval na vysoké umělecko-průmyslové škole. Zde se zdokonaloval 
v chemii u významného chemika M. E. Chevreula. Po absolvování vysoké školy v Paříži a ve Vídni 
se věnoval praktickému provozu chemické továrny v Oberalm Robert & Co., první v této nové 
oblasti.  

Když mu bylo 22 let, přestěhoval se do Židlochovic a podílel se intenzivně na vedení roku 1834 
založeného Ústavu pro pěstění řepného semene. Roku 1854 se oženil se svojí sestřenicí Emmou 
(dcerou svého strýce Ludvíka Roberta, jenž byl prezidentem vídeňské burzovní komory). 
Manželství však netrvalo dlouho, v roce 1859 Emma umírá a Julius se rozhodne cestovat, aby 
překonal zármutek ze ztráty milované ženy.  

Roku 1861 se znovu žení a bere si Franzisku Schindler. O rok později se jim narodí dcera a 
poté i syn. Julius po boku své rodiny opět ožívá a práce na zdokonalení chodu cukrovaru v 
Židlochovicích se mu stává požehnáním. 1  

Jak Florentin, tak i Julius Robert především usilovali o zlepšení čištění šťáv a kromě nově 
objevených metod odlučování a saturace vápnem a kyselinou uhličitou zkoušeli takové postupy, 
jako je čištění šťávy pomocí chlorového vápna, kyseliny sirné, rozpustného vápenatého fosfátu a 
barytu.  

Vedle čištění šťávy pomocí cezení a saturace věnovali velkou pozornost i zlepšení filtrace a každý čisticí proces prováděný spodiem byl důkladně 
podrobován zkoušce. U rafinace surového cukru byly prováděny již v roce 1856 první pokusy s afinací.2 Jak v technice získávání surového cukru, tak i 
v jeho rafinaci byly neustále hledány metody zlepšení. Dnes obecně užívaná rafinace měla již v Židlochovicích své předchůdce a rovněž problém 
snížení cukru v melase zde byl úspěšně řešen. V Židlochovicích se také, jako v prvním cukrovaru v českých zemích, hodnotil surový cukr podle své 
polarizace.  

Vrcholem práce Julia Roberta se stalo bádání nad metodou získávání šťávy z řepy, která by odpovídala všem náročným požadavkům. Po 
důkladném kritickém studiu technologie zpracování cukrové řepy si Julius Robert uvědomoval, že kritickým místem výroby je získávání cukrové šťávy 
a že na tomto úseku je nezbytně nutná radikální reforma. Byl přesvědčen o výhodách získávání cukerné šťávy vyluhováním oproti lisování. Rozhodl se 
tedy znovu věnovat pozornost maceraci, kterou prosazoval už jeho otec. V roce 1865 se seznámil s knihou Hermanna Schachta (1814–1864) – Über 
die Anatomie und Physiologie der Gewächse. Vysvětlení toho, jak rostliny přijímají látky pomocí difúze3, které Schacht podal v první části díla, vzbudilo 
v Robertovi přesvědčení, že když výživné i rezervní látky jsou přijímány rostlinnými buňkami pomocí difúze, mohou být tímto způsobem znovu rovněž 
vylučovány. Proto ihned přistoupil k ověřování správnosti této myšlenky. Po konzultacích 
s docentem technické mikroskopie na vídeňské polytechnice Dr. Juliem Weisnerem a ředitelem 
rajhradského cukrovaru Augustinem Müllerem (předtím chemikem v Židlochovicích) a dlouhé 
řadě pokusů se mu nakonec podařilo zajistit nejvhodnější teplotu vody pro difúzi.  

Nařezané plátky řepy se kladly do plechových nádob a systematicky se nechaly vyluhovat. 
Šťáva, která se z nádoby stáhla, byla nejdříve zahřáta na 70°R (55°C), a teprve potom vpuštěna 
do sběrače. Exhalační doba trvala pro každou nádobu půl hodiny. Přitom bylo zjištěno, že po 
stažení šťávy z nádob byla řepa téměř úplně odšťavněná a šťáva vykazovala prvotřídní jakost.  

A tak se v kampani 1864/65 pracovalo nejen pomocí lisu, ale poprvé také s využitím difúzní 
baterie, ve kterou byla přebudována stará macerační baterie. Konec kampaně byl věnován 
týdnu pokusů, kdy se používalo výhradně difúze. K pokusům byli pozváni vynikající domácí i 
zahraniční odborníci. Výsledek byl překvapující a všichni přítomní byli přesvědčeni, že stojí před 
dokonalým a všem dobovým požadavkům vyhovujícím procesem získávání šťávy z řepy. 4 

Vývoj difúzní baterie významně ovlivnil rozvoj brněnského průmyslu. Julius Robert navázal 
kontakt s Fridrichem Wannieckem 5 a roku 1866 byl ve Wannieckových strojírnách vyroben 

první difuzér na světě. Wannieckova továrna se rázem stala významným výrobcem 
cukrovarnického zařízení, o nové stroje projevila zájem také cizina. V kampani 1865/66 byl 

v židlochovickém cukrovaru zahájen neustálý difúzní provoz. Původní baterie vzniklá přeměnou z macerační baterie byla prodána G. Hodkovi, který 
byl jedním z prvních příznivců nové metody. Difúzní proces získávání šťávy našel brzo všestranné uznání a v roce 1867 byl zaveden do 27 továren.                                                                                                                   

Pokračování v dalším čísle 

                                                 
1 Julius Robert (nekrolog). In: Östtereichisch-ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft. Wien 1888, XVII. 
2 Afinace je první stupeň rafinace surového cukru, jímž se cukerní zrno zbavuje sirupu lpícího na jeho povrchu.  
3 Samovolný přechod rozpouštěné látky v rozpouštědle z místa o vyšší koncentraci na místo s koncentrací nižší. 
4 Baxa, J.: Julius Robert der Erfinder des Diffussionverfahrens Zum Gedächtnis seines 70jährigen Todestages. In: Zeichen. Wien 1958. 
5 Fridrich Wannieck byl německy mluvící Čech. Po studiích pobýval nějakou dobu v Anglii a ve Skotsku, a když se roku 1864 vrátil do Brna, 
  rozhodl se pro vlastní podnikání. Chtěl vyrábět stroje, ale protože sám neměl dostatek finančních prostředků, spojil se s místním podnikatelem  
  Philipem Jellinkem. Dne 21. března 1865 založili oba společníci strojírenskou firmu Fridrich Wannieck-Philip Jellinek Brno. 

Fridrich Wannieck 

Julius Robert 
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Nejteplejší období roku máme zdárně (bez extrémů) za sebou a nyní 

čekáme, jak dopadne podzim (zvláště letošní hody, kdy se podle předpovědi 
má výrazně ochladit). Léto nám myslím (z hlediska dovolených) přálo, i když 
mohlo být v našem regionu přece jen vlhčí. Bylo přibližně o 2°C teplejší než 
dlouhodobý průměr, což zase není nikterak velká odchylka. A nyní jednotlivé 
měsíce řečí čísel. 

Měsíc červen se tvářil již naprosto letně a až na poslední dekádu 
(tropické teploty) nebyl nikterak extrémní. Pouze srážek spadlo výrazně 
podprůměrné množství (několik přeháněk a bouřek v závěru měsíce). 
Průměrná teplota +20,34°C byla o 2,84°C nad normálem, 25,6mm srážek  

představuje výrazně podprůměrných 36,1%. Celý měsíc byl spíše 
slunečný s převládajícími teplotami mezi 25°C až 28°C. Uprostřed měsíce se 
přechodně ochladilo na hodnoty kolem 22°C. V poslední dekádě se pak 
objevily i tropické teploty výrazně překračující třicítku (maximální teplota 
+34,9°C dne 23. června). Minimální teplotu jsem zaznamenal 14. června na 
hodnotě +5,9°C. Celkem se v měsíci vyskytlo 22 letních dnů a 7 tropických 
dnů. Dnů s bouřkou bylo celkem 5. Celkově teplejší a slunečnější charakter 
počasí se projevil i na dozrávání ovocných stromů (meruňky již 23. června). 

Nejteplejším červnem se stal ten v roce 2003. Byl extrémně teplotně 
nadprůměrný (odchylka +4,5°C od normálu). Srážkově pak byl extrémně 
podnormální, napršelo jen 14% obvyklého množství. Nejteplejším dnem 
tohoto měsíce byl 11. červen s maximální teplotou +34,5°C. Dnů s teplotou 
nad 30°C pak bylo za tento měsíc celkem 12. Nejchladnějším červnem byl 
ten v roce 1991, s průměrnou teplotou +16,6°C (odchylka -0,9°C). O 
chladném rázu vypovídá skutečnost, že maximální teplota byla „jen“ +29°C a 
letních dnů bylo pouze 6. Proto se také sklizeň meruněk posunula až do 
následujícího měsíce. 

Měsíc červenec se na první pohled příliš letně nechoval. Pouze samotný 
závěr (poslední týden) připomínal vrcholné léto s tropickými teplotami. I přes 
zdánlivě chladnější průběh byla průměrná teplota +20,77°C, což je o 1,47°C 
nad dlouhodobým normálem, 48,7mm srážek pak představuje mírně 
podprůměrné množství 64,9%. První tři týdny převládalo chladnější počasí 
s teplotami většinou do 25°C, i když se tropické teploty také vyskytly (např. 
první 3 dny v červenci). Trvalejší období s tropickými teplotami beze srážek 
pak panovalo poslední červencový týden. Maximální teplota měsíce byla 
zaznamenána 29. července, kdy bylo naměřeno +33,7°C (méně než 
v červnu). Na minimální hodnotu +10,9°C poklesla teplota 6. července. 
Celkem se v měsíci vyskytlo 18 letních dnů (opět méně než v červnu), ale 11 
tropických dnů (nadprůměrné množství).          

Nevyskytla se žádná tropická noc (minimální teplota nad +20°C).  
V tomto měsíci byly celkem 4 dny s bouřkou (výraznější bouřka pouze 

12. července, kdy spadlo 16,2mm srážek). Sklizeň obilí začala letos dříve a to 
již 3. července. 

Nejteplejším červencem se stal ten v roce 2006 s průměrnou teplotou 
+23,3°C (odchylka +4,0°C) s 26 letními a 17 tropickými dny. Nejchladnější 
červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +17,8°C (odchylka - 1,5°C), 
který byl současně značně deštivý (160% normálu). Bylo zaznamenáno jen 9  

letních a 2 tropické dny (s maximální teplotou 3. července + 33,3°C), ale 
také 21 dní s deštěm. 

Srpen se ve srovnání s předchozím měsícem tvářil naprosto letně, i když 
byl nepatrně chladnější a o trochu deštivější. Průměrná teplota +20,40°C byla 
o 2,00°C nad normálem, 54,9mm srážek odpovídá slabě podnormálním 
81,9%. Převládalo většinou slunečné počasí (teploty nad 25°C), které bylo 
narušeno pouze 4dny se srážkami (zato však vydatnými). Zvláště část 
víkendu uprostřed měsíce byla výrazně deštivá a také chladná (maximální 
teplota v sobotu 16. 8. jen +15,7°C, den předtím bylo o 13°C tepleji, celkem 
36,1mm srážek za pátek a sobotu). Maximální teplota měsíce byla 
zaznamenána první srpnový den, kdy bylo naměřeno +31,6°C. Na minimální 
hodnotu +7,9°C klesla teplota poslední srpnový den. Celkem bylo v měsíci 24 
letních dnů (nejvíce ze tří letních měsíců) a 8 tropických dnů (opět 
nadprůměrné množství). Celkem se vyskytly 2 dny s bouřkou.  

Nejteplejším srpnem byl ten v roce 1992 s průměrnou teplotou +23,2°C a 
odchylkou +4,8°C. V tomto roce bylo zaznamenáno 28 letních a 13 tropických 
dní a 4 tropické noci (s minimální teplotou neklesající pod 20°C). 
Nejchladnějším srpnem byl ten předloňský (2006) s průměrnou teplotou 
+17,1°C (odchylka -1,3°C) a 145,9mm srážek (218%) a maximální teplotou 
pouze +29,8°C. 

Teplých letních dnů jsme si tedy užili dost (léto se protáhlo téměř až do 
poloviny září) a tak nás snad přízeň počasí neopustí i nadále. I extrémní 
projevy počasí (které se vyskytly v republice na jaře a začátkem léta) se 
našemu regionu naštěstí také vyhnuly. Na základě již dostupných informací 
víme, že výrazný obrat v počasí směrem k podzimu nastal právě o letošních 
hodech. V pátek bylo počasí ještě přijatelně, ale sobota a neděle byly již dosti 
chladné. Důležité však bylo, že nepršelo (začalo až v noci na pondělí). I když 
hody (z hlediska počasí) nevyšly úplně ideálně a následující dny nebyly zcela 
příznivé, doufejme, že nám to příroda hojností svých produktů v dalším 
období vynahradí. 

Ing. Karel Král 
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Náhlý konec příznivého léta 
 



 

7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST 

SLOVO KANDIDÁTA KSČM NA HEJTMANA 

Volby do krajského zastupitelstva jsou příležitostí k vyjádření názoru na to, co se 
v současné době pod taktovkou koaliční vlády v čele s ODS v naší zemi děje. 
Každého z nás by mělo zajímat, jak žijeme a jaké máme perspektivy. Všechno, co se 
nás týká, a to bez rozdílu věku, je pro nás důležité. Hybnou silou cesty vpřed je 
změna, která by přinesla nové pohledy a přístupy k řešení závažných problémů a 
zajistila stabilitu přijatých rozhodnutí ve prospěch většiny občanů. Všichni dobře 
víme, co Jihomoravský kraj potřebuje, co je potřeba vybudovat, opravit a zařídit, 
kam směřovat hlavní investice, jak zajistit, aby krajské instituce taky krajskými 
zůstaly a zabezpečovaly kvalitní a dostupné služby pro nás všechny. Tyto volby jsou 
o konkrétních lidech, kteří jednotlivé programy reprezentují. Buďto jim věříte nebo 
nevěříte. Podle toho se rozhodněte, komu dáte svůj hlas. Náš krajský volební 
program nic nesplnitelného a nereálného neslibuje a vychází z podrobných znalostí 
potřeb jednotlivých oblastí kraje. Jihomoravský kraj je naší domovem. Udělejme 
všechno proto,aby byl domovem šťastným, přátelským a pro všechny příjemným.  

                                                                      MUDr. Vojtěch Adam 
 
 
 
 
 

 

ZEŠTÍHLUJÍCÍ MASÁŽ A ZÁBAL S THERMOIDOSALEM 

(úbytek 2 až 9 cm kolem pasu a stehen) 
Neurodistenzivní masáž 

(relaxační masáž včetně obličeje). 
Lymfatická masáž, klasická masáž, indická masáž 

hlavy, horké lávové kameny, baňkování, AMMA masáž. 
Přijímám poukazy Sodexhopass a Chéque Déjeuner. 

Masáže Ivana Mátlová, Studio Relax, 
Masarykova 42, Rajhrad 

���� 724 824 645 
Více na: www.exedra.txt.cz 

Regionální turistické a informační centrum nabízí:  
film na DVD Na břehu řeky Svratky – 150 Kč 
a publikaci Židlochovické vinařství –  100 Kč 

�  �  � 

Stále ještě jsou k dostání publikace: 
Vyňato ze zápisníku 
TGM v Židlochovicích  

 Židlochovice na starých pohlednicích 
            Židlochovické mosty a lávky 

Židlochovické hospody 
 



 

 

Zahrada v říjnu 
 

 
 

Osmička v dějinách Židlochovic – 8. část 

1848 
12. října přijel do Židlochovic na své cestě do Olomouce císař a král 
Ferdinand s četnými členy císařské rodiny, mezi nimiž byl i pozdější císař 
František Josef I. 
1918 
29. října 1918 brzy ráno se rozšířila po Židlochovicích rozhlasová zpráva o 
vniku Československé republiky. Toho dne přišel pak i telegram Národního 
výboru z Brna a druhá úřední zpráva z Prahy. Na škole zavlál dlouho 
uschovávaný červenobílý prapor. Rozjásaní lidé procházeli s hudbou a 
zpěvem po ulicích a byli hluboce dojati. V průvodu už byli i první dobrovolci 
zdejšího praporu. V následující den, 30. října, byl utvořen prozatímní Národní 
výbor a tři delegáti ze Židlochovic byli vysláni k Zemskému národnímu výboru. 
O Všech svatých byla svolána první velká veřejná schůze, kde byl zvolen 
třicetičlenný Národní výbor a osmičlenná rada, která 5. listopadu 1918 
převzala na radnici obecní správu města.  
1938 
Ve čtvrtek 6. října 1938 odpoledne ohlásil pražský rozhlas rozhodnutí 
velvyslanecké komise v Berlíně o hranici páté zóny – naší republiky, jejíž část 
měla být po mnichovském diktátu odstoupena Německu. Byla to údajně 
města a místa, kde žili němečtí obyvatelé. Lidem bylo do pláče, když slyšeli, 
že v našem okolí budou od republiky odtržena města Břeclav, Poštorná, 
Hustopeče, Pohořelice, Ledce. Ještě téhož dne se z uvedených míst začali 
stěhovat čeští lidé a české úřady. V Židlochovicích byl nábytek uprchlíků 
uskladňován všude tam, kde bylo volné místo. Na mnoha místech v těchto 
Němci zabíraných městech došlo k násilí na českém obyvatelstvu. 
1938 
Po mnichovském diktátu a vytýčení nových hranic Německého státu, došlo 9. 
října 1938 k úplnému obsazení i sousedních Vojkovic německým vojskem. 
V ten den byla neděle. Dopoledne přistálo na polích u silnice z Vojkovic do 
Hrušovan německé letadlo. Předalo nějakou depeši a zase brzy odletělo. 
Vojsko přijelo ze státní silnice na 27 nákladních autech doprovázených třemi 
motocykly. Posádka měla celkem 156 mužů. Na dálkové silnici směrem na 
Židlochovice před vjezdem na most do Vojkovic (jenž dříve stál poněkud 
vlevo) a pak při výjezdu z Vojkovic u poslední chalupy k Holasicím byly 
postaveny závory, které pak již večer byly uzavřeny. Zabráním a obsazením 
Vojkovic staly se Židlochovice přímým pohraničním městem. Tím byla 
přerušena dálková silnice z Brna do Bratislavy, železniční trať i dálkové 
kabelové vedení. Do Brna se tak muselo jezdit silnicí přes Blučinu, Opatovice,  

Rajhradice, Loučku  a Rajhrad.  Koncem roku – 23. prosince 1938 – byla  pak 
na silnici k Vojkovicím postavena ještě strážní budka, v niž měli pasovou 
kontrolu četníci a finanční strážníci. Poněvadž byla těmito územními 
hranicemi přerušena i železniční doprava, přestaly vlaky do Brna jezdit ne 
celé trati dnem 1. října 1938. Aby se dělníci z Vranovic a okolí, ze Žabčic, 
Hrušovan a Židlochovic dostali do Brna do práce, jezdila židlochovická lokálka 
z Vranovic přes Hrušovany do Židlochovic a cestující byli přepravováni na 
nádraží do Rajhradu autobusy přes Blučinu a Opatovice. Z Rajhradu pak do 
Brna jezdily zase vlaky. Později pak jezdily vlaky normálně, ale v zabraném 
území (u nás Vojkovice) nesměl nikdo z vlaku vystoupit. Tato nenormální 
situace trvala až do 15. března 1939, kdy nacisté obsadili zbytek celého 
našeho území a vytvořili z něj protektorát.  
1938 
Po obsazení Hustopečí německou armádou v roce 1938 bylo z Hustopečí do 
Židlochovic odstěhováno i české gymnázium. Několik beden s pomůckami, 
archiv a další vybavení školy. V Židlochovicích bylo pak vyučování 
v gymnáziu zahájeno 24. října 1938. V letech 1939 a 1940 se konaly maturitní 
zkoušky v místnosti jídelny zdejšího zámku. 20. prosince 1940 bylo pak 
gymnázium v Židlochovicích úředně zrušeno a v celém rozsahu převedeno do 
gymnázia v Ivančicích i s  většinou žáků posledních ročníků.  
1948 
1. října zahájila činnost městská hudební škola. Pro školu byla upravena 
místnost bývalé dílny základní odborné školy v domě u Ryšavých č. 38. 
Místnost byla přepážkou rozdělena na dvě samostatná oddělení, aby se 
mohlo učit co nejvíce dětí současně.  
1958 
7. října vystupovala v sokolovně hudební skupina Rudolfa Cortéze. 
Spoluúčinkovala belgická džezová zpěvačka Anny van Gild a Štěpánka 
Haničincová.  Hrál Favorit Club za řízení Slávy Kunsta.  
1958 
7. října přijela do Židlochovic manželka gardového kapitána Marzina Rubena, 
který padl v dubnu 1945 při osvobozování Židlochovic a byl pohřben na 
židlochovickém náměstí (později exhumován do Ořechova na společné 
pohřebiště), Natálie Pavlovna Rubenová. Pobyla zde od 9. října do 4 
listopadu 1958, z čehož byla několik dnů v Praze, Karlových Varech a jiných 
místech. Ve čtvrtek 10. října se konala s N. P. Rubenovou beseda občanů 
v divadelním sále sokolovny.  

Z kroniky Ozvěny věku a dní připravil -kv-. 
 

 
Říjen je typicky sklizňovým náporem pro ty, kteří jsou zaměřeni na kvalitní odrůdy 

jádrového ovoce pro uskladnění. Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a 
vhodně uskladníme všechny zimní odrůdy jablek a hrušek. Začátkem měsíce 
připevníme na kmeny vyšších stromů lepové pásky proti píďalce podzimní. Chceme-li 
omezit houbovou strupovitost jabloní, nebo hrušní, ošetříme stromy krátce před 
opadem listí postřikem krystalického hnojiva močoviny (5 až 7% koncentrace). 
Vzhledem k vysokému obsahu organického dusíku v močovině snížíme potřebu 
dusíkatého hnojení v následném roce. Nemocné nebo odumírající stromy odstraníme i 
s kořeny.  

Ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných 
stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní. Při 
jakékoli manipulaci nesmí u stromku přeschnout kořeny. Je jistější, když na dobu 24 
hodin před výsadbou ponoříme kořeny do vody, aby „nasákly“. Pečlivě zvažujeme 
výběr odrůd. V místech, kde není sad oplocen nebo jinak důkladně zajištěn proti okusu 
zvěří, obalíme kmínky pevnými chrániči, nejlépe z králičího drátěného pletiva. 

Začátkem měsíce naposledy posečeme trávník. 
Vysazujeme růže, nejlépe do předem připravených záhonů. Růže pohnojíme 

kompostem i průmyslovými hnojivy a nakopčíme. Před příchodem mrazů chráníme 
korunku stromových růží. Odkvetlé velkokvěté růže zkrátíme asi o polovinu.  

 

 
Vysazujeme tulipány a hyacinty. Pokračujeme ve výsadbě keřů, jehličnanů a 

zakládání živých plotů. Výsadby okrasných dřevin a především jehličnanů dobře 
zaléváme. Zastřihneme vřesy a vřesovce, které kvetly koncem léta. U opadavých keřů 
vyřežeme větve, které se kříží. Ze stromů a keřů odstraníme veškeré suché a 
poškozené větve. Vyčistíme záhony po letničkách. Dokončíme výsadby trvalek a 
vybírání letních cibulovin, např. ixinií a hlíz mečíků, montbrécií a jiřinek. Uložíme je na 
bezmrazém místě. Trvalkové skupiny a skalku vyplejeme na zimu. Choulostivé skupiny 
přikryjeme. Koncem měsíce zkontrolujeme stav dvouletek. Zazimujeme vodní rostliny, 
prázdné nádrže přikryjeme. 

Dokončíme sklizeň plodin. V místnosti necháme dozrát rajčata a na bezmrazém 
místě uložíme i poslední tykvovité zeleniny. Sklízíme pozdní košťáloviny. Vybereme a 
připravíme na uskladnění brambory, červenou řepu a ředkve. Ukončíme sklizeň 
kořenové zeleniny a založíme ji. Až do prosince můžeme ponechat na záhonech 
hlávkovou kapustu, čínské zelí a štěrbák. Do jara vydrží venku růžičková kapusta, 
kadeřávek, pór, petržel a černý kořen. Vysadíme zimní a jarní salát, salát sejem i pod 
fólii a do skleníku. Rozdělíme trsy pažitky a oddělíme do květináčů pažitku pro zimní 
použití.  

Uklízíme na zahradě. Nahrubo zryjeme záhony, přidáme kompost anebo 
rozložený hnůj a průmyslová hnojiva. Vyčistíme pařeniště a vyvezeme zeminu. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar
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