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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

                                                                       
                                                                            Počítačová grafika Pavel Gnída 
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Výběr z usnesení RM 13. června 2008 

RM ukládá: 
� vyhodnotit smlouvu se společností ELTODO-

CITELUM  , s.r.o. na správu veřejného osvětlení   
� připravit návrh na další postup ve věci rozšíření 

kapacity MŠ  
� upozornit pronajimatele koupaliště OÁZA PLUS 

na nesplnění podmínek smlouvy na pronájem 
RM rozhodla:  
� o výběru vypracování projektové dokumentace na 

komunikaci Masarykovy ul. dle varianty B 
(společný provoz cyklistů a dopravy při snížení 
rychlosti 30 km/hod, rozšíření pruhů a 
maximálního počtu parkovacích míst) 

� vyhlásit záměr prodeje budov č. p. 31, č. p. 57 a 
části p. č. 493/1, 3, 4 a část 494 a 495 za účelem 
zástavby nároží na náměstí 

� zveřejnit záměr pronájmu na nebytové prostory 
v č. p. 148 na náměstí Míru 

RM schválila: 
� provozní řád odchytových kotců 
RM souhlasí:  
� s navýšením rozpočtu oslavy výročí osvobození 

města na 15 000 Kč 
 

RM vydává:  
� nařízení č.1/2008, kterým se vydává Tržní řád 

města Židlochovice  
� nařízení č. 2/2008 o vyhlášení záměru zadání 

zpracování lesních hospodářských osnov 
RM doporučuje: 
� ke zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí pro úseky regionální cyklistické trasy B 
č. 11, 12, 14, 15 na k. ú. Židlochovice a schvaluje 
principy spolupráce na projektu 

Výběr z usnesení RM 27. června 2008 

RM rozhodla:  
� splácet závazek na dofinancování křižovatky u 

Penny marketu firmě Outulný s.r.o ve výši 30 000 
Kč měsíčně po dobu 12 měsíců  

RM jmenuje:  
� ředitelkou základní školy Ing. Janu Královou 

RM bere na vědomí: 
� rezignaci pí St. Blešové na členku SPOZ  

Výběr z usnesení RM 18. července 2008 

RM rozhodla:  
� provést v bytech navýšení regulovaného 

nájemného od 1. 1. 2009 podle zákona č. 
107/2006  

 107/2006 
�  zveřejnit záměr pronájmu sportovního areálu na 

Nádražní ulici 
� zadat opravu izolací balkonů a terasy na č.p. 393 

v nezbytném rozsahu firmě DIRS Brno s.r.o 
� že pořadatelem židlochovických hodů v r. 2008 

bude TJ Sokol a zároveň schválila finanční 
příspěvek na zapůjčení krojů ve výši 25 000 Kč 

RM ukládá:  
� zveřejnit pronájem nebytových prostor 

v Robertově vile – pokračování na straně 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z obsahu: 

rozhovor s novou 
ředitelkou ZŠ � 170. výročí 

první kampaně v cukrovaru 
� tajemný svět sov � Tip na 
výlet: olomouc � vzpomínka 
na pana blahoslava juráka 
� Pošťák lojza už nepřijde – 
vzpomínka na pana Milana 

Lvovského � 
úspěšná výstava meruněk � 
upozornění pro vinaře � 

 

ŽIDLOCHOVICKÉ HODY 
12. – 14. 9. 2008 na náměstí 

 pátek 12. 9. 2008 
 17.00 - stavění máje 
 21.00 - taneční zábava - hraje skupina 
 HERRGOTT 
 vstupné 70 Kč 

 sobota 13. 9. 2008 
 9.00 - zvaní stárků s HORNOBOJANY 
 20.00 - hodová zábava - hrají 

HORNOBOJANI a RAFFAEL 
 vstupné 120 Kč 

 neděle 14. 9. 2008 
 9.00 - hodová mše svatá v kostele se   
            stárky 
 14.00 - průvod stárků k radnici a jejich 

přijetí starostou 
 15.00 - 20.00  - hodové odpoledne pod 
  májí - moravská beseda stárků - hrají  
             HORNOBOJANI -  vstupné dobrovolné 

Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou stárci a pořadatelé 

TJ Sokol Židlochovice a Město Židlochovice. 
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 Aktuální rozhovor s ředitelkou základní školy Ing. Janou Královou 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. června proběhl konkurz, na jehož základě jste byla od 1. července jmenována do funkce ředitelky. Můžete naší rodičovské veřejnosti 
sdělit, jaké změny v činnosti školy chcete přinést?  

Jsem přesvědčena, že je na naší škole nemálo pozitivních prvků, na které je možno a nutno navázat. To, co snad bylo v minulosti opomíjeno, je 
práce na budování pozitivní image školy. Je to jedna z oblastí, které bych ráda jako rodilá občanka Židlochovic věnovala zvýšenou pozornost. Důležitá 
je především komunikace školy směřovaná k „cílovým spotřebitelům“, tj. žákům a rodičům, i k veškeré veřejnosti. Za stěžejní v této oblasti považuji 
šíření dobrého jména a budování dlouhodobých dobrých vztahů s širokou veřejností. 

Budu usilovat o to, aby se rodiče stali přirozenými a žádoucími partnery školy, aby jejich názory a připomínky byly respektovány. Chceme rodiče 
"vtáhnout" do dění ve škole, pravidelně je informovat za využití všech dostupných médií. Ráda bych, abychom byli pro rodiče více vstřícní, otevření a 
přístupní. V úzké spolupráci s nimi chceme citlivě přispívat k řešení osobních problémů žáků.  

Za obtížné místo při řízení školy považuji její situování ve třech budovách. Mým cílem bude zintenzívnit řídící činnost a vzájemnou komunikaci 
s pedagogy 1. stupně a zvýšit pocit sounáležitosti se školou jako celkem. Propojení budov komunikační technikou bylo jedním z hlavních důvodů pro 
zpracování projektu a požádání o dotaci z fondů EU. Bohužel jsme v první výzvě nebyli úspěšní, ale nevzdáváme se a po nějakých úpravách podáme 
projekt v říjnu znovu.  

Byla bych ráda, kdyby škola byla silným partnerem organizací, spolků a sdružení působících ve městě. Aby naplňovala význam slovního spojení 
otevřená škola – Škola pro všechny a stala se samozřejmým centrem vzdělanosti v obci. Aby zůstala „živým organizmem“ i po skončeném dopoledním 
vyučování.  

Odpověď na tuto otázku je však mnohem širší a řeší ji nově zpracovaná koncepce rozvoje školy, která bude po drobných úpravách v brzké době 
zveřejněna na našich internetových stránkách. 
V usnesení zastupitelstva města 28. května 2008 se vyhláškou č. 2 stanovuje společný školský obvod Židlochovic a Hrušovan u Brna. 
Můžete tento záměr vysvětlit blíže? 

Každá obec je ze zákona povinna zajistit podmínky povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, a to bud´ zřízením 
základní školy v obci nebo zajistí plnění povinné školní docházky v ZŠ v jiné obci. V současné době nemluví zákon o spádovosti, ale o společném 
školském obvodě. Dojde-li k vytvoření školského obvodu dohodou několika obcí, potom je také stanovena povinnost obce přispívat na neinvestiční 
výdaje škole, do které děti dojíždějí. V současné době se uzavírá stejná dohoda s obcí Unkovice.  
Sleduji internetové stránky školy a všiml jsem si, že na nich chybějí protokoly České školní inspekce. Jsou veřejné a měl by s nimi být 
seznamován nejen zřizovatel, ale také školská rada a rodičovská veřejnost. Budete je zveřejňovat? 

 S výsledky inspekční činnosti České školní inspekce bývá seznámena Školská rada a jejím prostřednictvím i zřizovatel, neboť jeho zástupci tvoří 
třetinu rady. Na internetových stránkách máme zveřejněnou zprávu ČŠI z roku 2006 a máte pravdu, že protokol z poslední kontroly, která proběhla 
v říjnu 2007, tam není. Toto opomenutí bude co nejdříve napraveno. 

Rozhovor připravil Karel Vavřík  

Poděkování 

Rádi bychom  poděkovali městu Židlochovice a Svazu skautů a skautek za skvěle zorganizovaný příměstský tábor.  
Hodně zdaru a dobrého počasí do dalších zdařilých akcí přejí Filoušovi . 

Moudrá slova 

Vzdělání by mělo být takové, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. 
Albert Einstein 

Čím vyšší věž kdo staví, tím hlubší základy klade; podobně ten, kdo staví stavbu velké moudrosti a ctnosti, 
má začínat od hluboké pokory. 

Jan Amos Komenský  

� zároveň prověřit možnost získání dotace na 
opravu fasády vily jako památkově chráněné 
budovy a do rozpočtu roku 2009 zahrnout její 
opravu 

RM bere na vědomí: 
� barevné řešení fasády dvoupodlažní budovy 

vedle filtrační věže na Nádražní ulici  

Výběr z usnesení RM 1. srpna 2008 

RM ukládá: 
� připravit žádost o dotaci na zateplení budov ZŠ a 

MŠ    
� připravit realizaci stavby s podmínkou platby v r. 

2009 
� vyhlásit záměr prodeje části pozemku p.č. 648/1 

v areálu bývalého cukrovaru vymezeného 
parcelami č. 648/57, 648/32, 671 

RM rozhodla:  
� uzavřít smlouvu o dílo na zbudování přechodu na 

Tyršově a Masarykově ulici s firmou DIRS Brno 
s.r.o. 

 

� povolit zábor veřejného prostranství – zahrádka 
La Verdadera Havana do 31. 8. 2008; v případě, 
že nebude zahájena oprava fasády na budově 
č.p. 86, nebude dále zábor povolen 

Výběr z usnesení ZM 13. srpna 2008 

ZM rozhodlo:  
� v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, souhlasit se 
zpracováním a předložením projektu Lokální 
biocentrum LBC 3a u stadionu a biokoridor K3 
v Židlochovicích do operačního programu Životní 
prostředí – oblast podpory 6. 3. Obnova 
krajinných struktur a ukládá starostovi města ing. 
J. Vitulovi zajistit zdroje financování na realizaci 
celého projektu  

ZM schvaluje:  
� vydání pasportu místních a veřejně přístupných 

účelových komunikací užívaných k 1. 6. 2008 na 
k. ú. Židlochovice  

 
 

ZM vydává:  
� vyhlášku č. 3/2008, kterou stanoví společný 

školský obvod ZŠ Židlochovice 
 

! POMOZTE POTŘEBNÝM ! 

Sbor pro občanské záležitosti 
oznamuje, že sbírka pro 

Diakonii v Úpici pokračuje 
od 2. září každé úterý  

od 16 do 18 hodin. Věci 
můžete donést do budovy 
bývalé výdejny plynových 

lahví na sídlišti.  

�   �   � 
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na tomto místě jste byli zvyklí sledovat kulturní 
programy, které pro vás město připravovalo. 

Školská a kulturní komise rozhodla, že vzhledem 
ke značnému množství kulturních akcí bude 

vydávat jejich přehled na letáku, který bude 
samostatnou Přílohou zpravodaje.  

�  �  � 

Společenská rubrika 
Za zasloužilým občanem města Židlochovice panem Blahoslavem Jurákem 

Blahoslav Jurák se narodil v Bohušicích u Jaroměřic nad Rokytnou v roce 1925. Po 
maturitě mu hrozilo pracovní nasazení v Německu a tak viděl východisko v zaměstnání u 
tehdejší protektorátní železnice, kde prošel v zařazení od posunovače a výhybkáře přes 
telegrafistu až po výpravčího. Působil na řadě stanic brněnského regionu. Při zaměstnání 
vystudoval železničářské odborné učiliště a působil pak ve Státním ústavu dopravního 
projektování jako technolog.  Blahoslav Jurák byl členem Sokola od roku 1931. Po znovu 
obnovení České obce sokolské v roce 1990 byl jedním z hlavních iniciátorů obnovení 
Tělocvičné jednoty Sokol v Židlochovicích. V roce 1992 se stal jejím prvním novodobým 
starostou. Tuto funkci vykonával až do roku 1997. Byl propagátorem a zakladatelem 
košíkové v Židlochovicích. Také jeho podíl na vzrušených změnách v roce 1989 byl 
nezanedbatelný. V březnu 1990 byl delegován Občanským fórem a následně poslanci 
zastupitelstva zvolen do funkce místopředsedy Národního výboru. Poslední rozloučení se 
zesnulým se konalo 30. června 2008 v brněnském krematoriu. Památka na dobrého člověka 
zůstane natrvalo zapsána v našich srdcích. 
                                                                                                                                                     -rt-   

����   ����   ���� 

Pošťák Lojza už za námi nepřijde…. 
….zlí jazykové sice tvrděj, že prej kvůli nám se bude doplňovat snář u písmene „Pé“: Pošťáka 

ve snu zjeviti se viděti, – peníze rychle chystati museti! Tomu ale nevěřte….pošťařina  to je něco, 
co vás chytne za srdce a už nepustí – a když jsme u toho srdce, tak to musí bejt při tom na 
pravým místě a otevřený dokořán pro každého. 

Tak nějak to píše Milan Lvovský ve své povídkové knížce Paměti pošťáka Lojzy 
Kropáčka.   

Ale zůstaňme raději u pošťáka Lojzy, kterého jsme často vítali v naší Malé galerii 
Městské knihovny v Rajhradě. Nikdy v ní nechyběl, pokud někdo ze Židlochovic v naší 
Malé galerii vystavoval. Se vší parádou vstoupil do naší galerie dvěma výstavami. A tu 
jsme si uvědomili, že u jeho kolébky stály šikovné a milé sudičky. Ta první mu podala 
papír, barvy, tužky a pera a řekla: „Kresli“, ta druhá mu podala tajemné nástroje, dřívka, 
modelovací hmotu a nějaké hadříky a řekla: „Modeluj a vyřezávej loutky“, ta třetí to vzala 
velmi zkrátka. Řekla: „Dívej se pozorně kolem sebe, měj rád lidi, piš povídky a měj rád 
divadlo“. 

A pošťák Lojza splnil tento odkaz do důsledku. A takového Lojzu jsme poznali u nás 
v naší knihovně. Poznali jsme osobnost, která nikdy nezarmoutila, poznali jsme osobnost, 
která dokázala kolem sebe vyzařovat tvůrčí pohodu a lásku ke své Lojzičce, ke svým 
přátelům a věrným kamarádům. A jeden takový věrný kamarád Karel ho do naší knihovny 
pravidelně doprovázel. Dnes už se oba procházejí někde v nebíčku na obláčcích, pošťák 
Lojza opět vypravuje svoje povídky, možná znovu režíruje nějaké vtipné divadélko a věrný 
kamarád Karel poslouchá, směje se a určitě si chystá nějaký „špílec“, který naservíruje 
Lojzíkovi.  

I když víme, že pošťák Lojza už za námi nepřijde, přesto na něho budeme vzpomínat a 
budeme čekat, že se znovu otevřou dveře a pošťák Lojza možná…  ještě jednou…. 

                                                                             Milena a Petr Žižkovi, knihovníci z Rajhradu 
 

Zahrada v září 
Pro začátek podzimu je typická sklizeň 

švestek, stolních hroznů, z méně běžných druhů 
je to sběr lískových oříšků, rakytníku, bezu 
černého, plodu růží, dřínu, remontantních odrůd 
jahodníku, ale hlavně podzimních a raně zimních 
odrůd jablek a hrušek ve správné sklizňové 
zralosti. 

Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou 
napadeny šarkou (prohlubně a deformace na 
plodech, „krvavá dužina“ bez cukru a bez chuti), 
stromy vykopeme i s kořeny a spálíme je. Jinak je 
nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy 
peckovin (meruňky a broskvoně). Pokud objevíme 
na stromech zasychající nebo suché a polámané 
větve, odřízneme je. Koncem měsíce upevňujeme 
na kmeny stromů nebo kůly lepové pásky proti 
samičkám píďalky podzimní. Můžeme také 
oškrabat borku ve spodní části kmene a natřít 
přímo Chemstopem.  

Připravujeme prostory pro uskladnění ovoce. 
Včas vydezinfikujeme a vybílíme sklepy. Sklad by 
měl být chladný, dobře větratelný a nemělo by 
v něm být příliš sucho.  Pro skladování vybíráme 
jen kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat 
v blízkosti brambor, řepy apod. Právě tak není 
vhodné v této místnosti skladovat celer, cibuli, pór, 
česnek a zeleninu s výraznou vůní, protože jablka 
mohou tyto pachy přijímat. 

Připravíme si kůly a pozemek pro podzimní 
výsadby. 

Nastupuje důležité období pro výsadbu 
dřevin. Nejdřív vysazujeme stálezelené druhy, až 
později listnáče a růže. Naposledy zastřihneme 
živé ploty. Růže přihnojíme síranem draselným 
pro dobré vyzrání dřeva. Kontrolujeme úvazky. 
Prořezáváme převislé stromkové růže. 
Pokračujeme v sečení trávníku. Přihnojujeme na 
květ listopadky a jiřiny, vysoké druhy vyvazujeme. 
Vysazujeme cibule lilií a jarní cibuloviny. 
Vysazujeme dvouletky. Seřezáváme staré trvalky, 
vysazujeme nové trvalky, přesazujeme přerostlé 
skalničky. Čistíme mokřad a jezírko. 

Sklízíme košťáloviny, rajčata a okurky, 
pravidelně probíráme plody, aby nedocházelo ke 
zbytečným ztrátám a šíření chorob. 

Tykve na záhonech podkládáme, aby 
nehnily. Koncem měsíce sebereme všechnu 
plodovou zeleninu a nedozrálé plody necháme 
uzrát uvnitř. Vyséváme ředkvičky, špenát a salát. 
Pro jarní sklizeň vyséváme na záhony mrkev, 
petržel, polníček a kerblík. Jednotíme srpnové 
výsevy. Připravíme záhon na výsadbu česneku. 
Koncem měsíce začneme se sklizní kořenové 
zeleniny.  

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 

                         
 

Moudrá slova 

Národ je zmatený a ztratil tvář. Roky byl vláčený směrem na Rusko, teď mu zase vnucují, že všechno nejlepší 
je jenom z Ameriky. Lidi poslouchají polopravdy. Třeba že trh vše vyřeší, ale to je holý nesmysl. Politici mají 

hodně nástrojů jak s národem manipulovat, a to není dobře. 

Pavel Trávníček, herec, v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost 3. listopadu 2007 
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 170. výročí první kampaně  
 

PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar – 1. část 

V tomto roce si Židlochovice připomínají událost, jež se odehrála před 170 lety. Roku 1838 byla v našem městě spuštěna první kampaň v nově 
vybudovaném, na tehdejší dobu nejmodernějším cukrovaru rakouského mocnářství. Pojďme si nyní, alespoň na chvíli, zavzpomínat na časy, kdy naši 
předkové tady v Židlochovicích stáli u zrodu nového odvětví potravinářského průmyslu, na kterém se bezpochyby cukrovar v Židlochovicích velkou 
měrou podílel.  

Abychom si mohli zodpovědět otázky, kdy a kde to vůbec všechno začalo, musíme se přesunout v čase a místě do roku 1795 do vesničky Iséron v 
jihovýchodní Francii, kde se narodil toho roku rodině Robertů syn Florentin. Člověk, který předurčil a ovlivnil vývoj cukrovarnického průmyslu až do 
dnešních dnů. 

Po skončení napoleonských válek se zámožná rodina Robertů rozhodla investovat kapitál do tehdy vznikajícího a perspektivního rakouského 
cukrovarnického průmyslu. Sám Florentin investoval veškeré své jmění na vybudování cukrovaru, pro jehož umístění si vybral právě městečko 
Židlochovice. Roku 1836 dostal souhlas k postavení cukrovaru na panství arcivévody Karla Ludvíka. Smlouva byla podepsána v květnu roku 1837 a 
byla pro Roberta velmi výhodná. Roční nájemné z pozemku a budov, které k nově vybudovanému cukrovaru dostal k dispozici (např. dvůr Maierhof u 
zámku, budovy, stáje a okrasné zahrady), bylo stanoveno na 500 zlatých. Navíc se arcivévodské panství zavázalo osít ročně 400 jiter (tj. 230 ha) půdy 
cukrovkou a poté ji cukrovaru odprodávat za fixní cenu 14 krejcarů po dobu 25 let. Výstavba samotného cukrovaru, za niž Florentin Robert zaplatil 200 
tisíc zlatých, trvala pouhých osm měsíců, a proto první kampaň mohla začít již na podzim roku 1838 1).  

Florentin Robert se nespokojil se stávající technologií fungující v okolních cukrovarech, ale zaváděl a ověřoval zde v Židlochovicích všechna 
technická zlepšení, která se objevila v cukrovarech ve Francii, Belgii a Německu. Tak např. lisování řepné kaše pomocí šroubových lisů (technologický 
postup navržený Achardem 2) a praktikovaný ve většině cukrovarů) nahradil lisy hydraulickými, které byly podstatně výkonnější a umožňovaly získat 
výlisky s nižším obsahem zbytkové šťávy. Z dalších technologických zlepšení lze uvést zavedení nového typu odpařováku cukerní šťávy. Místo 
původně používaného Rillieuxova horizontálního odpařováku 3) navrhl F. Robert odpařovák vertikální. Robertovy odpařováky (zkráceně „Roberty“) byly 
používány v cukrovarnictví po desetiletí.  

Cukrovar v Židlochovicích se již od začátku rozvíjel tak dobře, že se během krátké doby dostal na vrchol svého rozkvětu. To však netrvalo příliš 
dlouho, neboť v roce 1842 zachvátil továrnu zničující požár, který sežehl nejen veškeré budovy, ale i stroje a 
zásoby cukru. Odhadovaná škoda byla vyčíslena na 200 tisíc zlatých. Ačkoli to byla pro F. Roberta velká rána i 
z toho důvodu, že cukrovar nebyl pojištěn, neodradilo ho to a ještě téhož roku chtěl továrnu opět vybudovat. 
Podařilo se mu to opět ve velmi krátké době. Uběhl pouhý rok od požáru a na stejném místě jako předtím vyrostl 
cukrovar zcela nový. Pro zvýšení efektivnosti byl při cukrovaru zřízen i lihovar, kde se ročně vyrobilo až 3 000 
věder (tj. asi 169, 8 tis. litrů) vinného destilátu a z něho poté rum 4). Vedle chemické továrny 5) v Himbergu u 
Vídně, kterou Florentin založil se svým bratrem Ludvíkem pod firmou Robert & Co., zakoupil pro svůj cukrovar 
také železárny a uhelné doly v Rapicích 6) na Kladně. Cukrovar se tak stal nezávislým na obstarávání 
potřebného paliva 7).  Došlo také k rozšíření objektu, a to díky správě panství, která měla na vzrůstu zájem, 
neboť přinášel zvýšení prosperity zemědělské výroby. Panství dokonce ve prospěch cukrovaru obětovalo i 
zbytek okrasné zahrady, včetně části starého zámeckého opevnění s historickým mostem.  

Od té doby se cukrovar začal podobat vysoké škole cukrovarnické, do níž jezdili odborníci cukrovarnického 
průmyslu, aby se zde seznamovali s novými metodami a prohlubovali si své znalosti. Stejně jako Achard, tak i 
Robert si své znalosti a objevy nenechával jen pro sebe, nýbrž ochotně je sděloval celému světu. Tím velmi 
přispěl na celém evropském kontinentu k rozvoji výroby cukru. Jeho továrna se stala cukrovarnickou školou pro 
celý tehdejší svět.  
Florentin Robert si byl vědom důležitosti technologického úseku při získávání šťávy z cukrové řepy. Proto ho 

kromě metod lisovacích zajímaly i metody vyluhovací (macerování). Všechny způsoby těžení šťávy z řepy byly v Židlochovicích podrobeny kritické 
zkoušce. Byla to např. Schützenbachova studená macerace řepných řízků, které se za tímto účelem sušily v nově vzniklé sušárně ve Velkém Dvoře u 
Pohořelic. V roce 1850 byl vyvinut z této macerace tzv. starší způsob židlochovický, který však vykazoval velké nedostatky. Jelikož se k samotnému 
luhování používala studená voda, bylo jí pro dostatečné vyslazení nutno použít velké množství a tím se prodlužovala doba macerace. Kvůli těmto 
faktorům a skutečnosti, že macerační nádoby, ve kterých se řepa vyslazovala, nebyly uzavřené, docházelo k rozkladům šťáv. Proto se od tohoto 
neekonomického postupu ustoupilo a samotná sušárna řízků byla zrušena. Jako další možná metoda, se kterou si F. Robert pohrával, byla 
Domblasova tzv. horká macerace. Při ní se řepná kaše vyslazovala při 80°R 8) s předpokladem, že musí dojít k jejím umrtvení (mortifikaci), aby 
macerace úspěšně proběhla. Tuto metodu F. Robert zavedl souběžně s lisováním, avšak výsledky byly negativní, neboť vznikaly šťávy s obsahem 
necukrů, které činily potíže při dalším zpracování řepy. Tyto problémy nebyly odstraněny ani při snížení teploty na 80°C, a proto se Robert vrátil zpět 
k lisování.  

Pokusů se účastnil i jediný Robertův syn Julius, který vstoupil do židlochovického podniku roku 1848 a který díky svému smyslu pro precizní práci 
a tvůrčímu duchu brzy objevil nejoptimálnější způsob macerace řepných řízků, který se otci odhalit nepodařil.  

Pokračování v dalším čísle 
--------------------------------------------------------  
1) První spuštění cukrovaru tzv. zkušební kampaň proběhla již v únoru téhož roku. 
2) Franz Carl Achard – německý chemik, který je dnes všemi uznávaný jako zakladatel výroby cukru z řepy. 
3) První byl zkonstruován v Louisianě roku 1840. 
4) Jak Robert uvádí ve své korespondenci, dokázal lihovar vyrobit 3 600 litrů alkoholu za 18 hodin.  
5) Byla to továrna na výrobu barviva, zejména pak mořeny barvířské (červené barvivo). 
6) Některé prameny uvádí Vrapice u Kladna. Jde o novější název.  
7) Jako paliva se totiž v cukrovaru užívalo kamenného uhlí (tj. uhlí černé) podřadné jakosti o ceně 27–28 krejcarů za 100 q. Důvod pro užívání uhlí byl prostý. 
    Ve zdejším kraji nebyl dostatek potřebného dříví a rašelina se tu vyskytovala jen v malém množství. Uhlí se z Rapic dováželo do Rajhradu po železnici, dále 
    však muselo být do cukrovaru sváženo zřejmě volskými potahy.  
8) Réamurův stupeň – 80°R odpovídá bodu varu (100°C) vody. 
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Řádková inzerce 

V Židlochovicích vezmu do nájmu garáž – 
nejlépe od září 2008.  

Nabídněte na � 519 323 980 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Vašíček: Tajemná minulost – rozluštění tajemných záhad �  
Tajemství egyptských pyramid – nové poznatky � Záhady kolem nás 

– bojíte se úplňku?  �  Klíč k věčnému mládí  
�  Most k nesmrtelnosti  

�  Ochrana rostlin v zahradě – užitečné odborné informace �  
Nemoci rostlin a jejich léčba  �  Brno – město uvnitř hradeb – 

historie doplněná dobovými fotografiemi �  Provence – průvodce �  
Vzácné zbraně a zbroj – ze sbírek Vojenského muzea v Praze �   

 

Pro mládež:   
Nenuda – cestujeme po světě � Přehlídky a soutěže koní – pro mladé 

milovníky koní � Plemena koní – péče, jízda, užitečné rady �  
Malý Vlk a Bystré Očko – 21 komiksových příběhů � Medvídek Tom 

a jeho příběhy � Červená Karkulka a jiné pohádky �  
Lesní majáles se zvířátky � 

   

ZELENÁ LÉKÁRNA 
vám nabízí 

� zdravotní potřeby, zdravotní obuv 
� nahřívací polštářky 

� kosmetiku, masti, gely a vitamíny 
Provádíme masáže klasické i 

lymfatické, solárium 
 

MUDr. Slavomír Šmíd, 
Masarykova 734, Židlochovice 

� 728 652 990 
 

 

 
 

• Pojištění staveb 

• Pojištění domácností 

• Pojištění vozidel 

• Úrazové pojištění 

• Životní pojištění 

• Cestovní pojištění 

• Pojištění podnikatelů 
 

Kontaktní místo  
Židlochovice,  nám. Míru 22 

Po, St  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

����  547 210 355,  602 785 655 

 

 

Regionální turistické a informační 
centrum nabízí:  

film na DVD Na břehu řeky Svratky – 150 Kč 

a publikaci Židlochovické vinařství – 100 Kč 

�  �  � 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

Vyňato ze zápisníku – 100 Kč 

TGM v Židlochovicích – 50 Kč 

 Židlochovice na starých pohlednicích – 30 Kč 

            Židlochovické mosty a lávky – 50 Kč 

Židlochovické hospody – 119 Kč 

Židlochovice – brána do vinařského kraje – 50 Kč 
 

INZERUJTE  
V ŽIDLOCHOVICKÉM ZPRAVODAJI  

Cena za jeden cm2 činí 5 Kč. 

Řádkovou inzerci v rozsahu  
tří řádků uveřejníme zdarma. 



 6 

 Tajemný svět sov 
 

 
 

Osmička v dějinách Židlochovic – 7. část 

29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda 
představiteli Německa (A. Hitler), Itálie (B. Mussolini), Velké Británie (N. Chamberlain) a Francie (E. Daladier), která byla důsledkem rozvratné 

kampaně Sudetoněmecké strany. Zástupci československé vlády na konferenci pozváni nebyli; dohoda přijatá čtyřmi velmocemi byla pro 
československou stranu ultimátem, které pod nátlakem přijala. Československá republika (ČSR) na základě mnichovské dohody ztratila rozsáhlá 

hospodářsky a zejména strategicky významná území v pohraničních oblastech.  V říjnu 1938 vyhověla ČSR i územním požadavkům Polska (Těšínsko) 
a v listopadu i Maďarska (jižní a východní Slovensko, značná část Podkarpatské Rusi). 

1938 
Měsíc září 1938 byl měsícem největšího napětí před hrozící druhou 
světovou válkou. Všechna opatření směřovala k válečné obraně republiky 
proti nacistům. Od počátku měsíce byly denně doručovány záložníkům 
povolávací rozkazy. Když došlo v polovině měsíce i na jižní Moravě 
v pohraničních okresech k přestřelkám, vyhlásila československá vláda 
stanné právo a znovu dala vojensky obsadit naše obranné linie. Opět, 
v tomto roce již podruhé, odjeli tak v noci 15. září vojáci ze Židlochovic za 
Pohořelice k Dyji do Novosedel. Doba byla tak vážná, že oddíl byl po celé 
cestě v pohotovosti s odjištěnými zbraněmi. Oddíly konaly na hranicích 
strážní službu za velmi těžkých podmínek. Celé noci odstřelovali Němci 
naše pevnůstky z rakouské strany. Židlochovická skupina zde konala 
službu až do 26. října 1938, kdy byla demobilizována.  

 
 

1948 
3. září zemřel prezident dr. Edvard Beneš, čestný občan Židlochovic. 

1948  
12. září bylo na slavnostním shromáždění rozhodnuto jmenovat Petra 
Bezruče čestným občanem města.  

1958 
13. září dopoledne přivezl zvláštní vlak do Hrušovan u Brna přes 600 
rakouských komunistů. Část hostů byla hned ubytována v židlochovickém 
zámku. V neděli byli všichni hosty Státního statku, kde se seznámili 
s pracovními postupy v živočišné a rostlinné výrobě. Tento Státní statek 
měl 7 oddělení a 14 samostatných farem, které obhospodařovaly             
3 157,60 ha zemědělské půdy. Malodráhou bylo ředitelství a ústřední 
dílny spojeny se všemi odděleními statku.  

Z kroniky Ozvěny věku a dní připravil -kv-. 
 

 
Pro většinu z nás je a asi zůstane život 

sov tajemný, i když už všechna tajemství jejich 
života byla odhalena a prozkoumána. Do 
značné míry zůstane tajemný také proto, že 
málokdy a málokde živou sovu zahlédneme. 
Nemáme k tomu většinou příležitost, protože 
je to noční pták – noční dravec, který ve dne 
v úkrytu odpočívá a na lov se vydává až za 
soumraku a v noci, kdy svoji přítomnost dává 
najevo zejména svými hlasovými projevy, 
které v temnu noci nejsou většinou libě znějící 

tóny. Někdy se ze svého skrytu ozve i ve dne. 
Sovy v našem okolí se nám mohou připomenout nejen svým hlasem, ale 

můžeme je večer a v noci i zahlédnout jak se vznáší nad hlavou jako stín, 
zcela neslyšně. Dokonce při přeletu kolem naší hlavy můžeme ucítit závan 
vzduchu, což svědčí o tom, že to nebyl přízrak, ale obratný noční dravec. 
Tichý let umožňuje sovám zvláštní opeření s hustým chmýřím. Kořist je 
překvapena tichým útokem a nemá šanci na únik. K cílenému útoku jim 
pomáhá výborný sluch a zejména zrak a to i v naprosté tmě. Vidí stejně 
dobře v noci i ve dne. 

Přítomnost sov v našem okolí mohou prozradit také jejch vývržky 
nestrávené potravy. Svoji kořist netrhají na kousky jako denní dravci a malé 
živočichy dokonce jen trochu pomačkají a spolknou celé i s chlupy a peřím. 
Nestravitelné součásti kořisti vyvrhnou v tzv. „vývržku“. I podle nich poznáme, 
že v blízkosti odpočívá sova. Mnohdy můžeme být překvapeni, že jsou tato 
místa i v blízkosti našeho domu, třeba v husté koruně stromu na zahradě, 
v hospodářských objektech, nebo přímo v domě, ve vikýři. Je mnoho dalších 
míst – úkrytů sov nejbližším okolí člověka, což svědčí o tom, že se sova 
svým životem přiblížila člověku. Patří mezi živočichy, kteří do určité míry 
ztratili původní plachost, přivykli hluku, vyrušování a nočnímu osvětlení. 

Sovy mají nenápadné zbarvení peří. Ve dne, kdy odpočívají, jsou tím 
nesnadně viditelné, což je v jejich zájmu. Drobní ptáci totiž pudově všechny 
sovy nenávidí, a když vypátrají odpočívající sovu, útočí na ni, aby ji z její 
skrýše vypudili co nejdále od svých hnízd. Nejvíce útočí na sýčka.  

Se stavbou hnízda si sovy nedělají velké problémy, někdy si hnízda 
nestaví vůbec. Spokojí se s větší dutinou, s opuštěným hnízdem dravců. 
Hnízdí ve věžích kostelů, ve vikýřích a půdách lidských stavení, ale i na 
zemi. Využívají i připravených budek. 

Tok většiny sov začíná již v zimě, nebo brzy na jaře, kdy samci hlasitě 
vábí, houkají, klepou zobáky a tleskají křídly. Nasedají na vejce hned po 
snůšce prvního vejce. Mladí se potom líhnou postupně, s časovým 
odstupem.  Jsou   tím   rozdílného  věku  i  velikosti.  Tak   vzniká   nerovnost  

postavení mladých v hnízdě, která často vrcholí tím, že starší a silnější 
ušlapou ty mladší a slabé, kteří se nakonec stanou jejich potravou. Rodiče 
tomuto bratrovražednému boji v hnízdě nijak nebrání. Z hlediska lidského 
posuzování je to kruté a drastické počínání sov, ale pro ně asi samozřejmé 
pro přežití těch nejsilnějších, kteří budou nositeli svého rodu. 

Tato přirozená soví dramata se pokusme kompenzovat i dobrými 
vlastnostmi v jejich povaze. Myslím, že bychom jim mohli k dobru přičíst 
galantní projevy samečků při hnízdění většiny druhů sov. Při něm oni sami na 
vejcích nesedí, sedí jen samička, ale oni v té době se o ni starají. Obstarávají 
jim potravu a dokonce je na hnízdě krmí. Vylíhlá mláďata potom obvykle krmí 
oba. 

Sovy jsou vysoce užitečné tím, že loví velké množství hlodavců a 
redukují je spolu s denními dravci na únosnou míru k žádoucí rovnováze 
v přírodě. Některé druhy sov jsou zařazeny mezi ohrožené živočichy. Ze sov 
v našem okolí je to sova pálená, výr velký a sýček obecný. Naopak puštík 
obecný a kalous ušatý jsou u nás nejhojnější druhy a jsou považovány za 
zajištěné. S nimi se můžeme ze všech sov setkat nejčastěji. Na užitečnosti 
sov je ale také skvrna. Při svých lovech nevynechají příležitost a uloví také 
značné množství zpěváčků. Je to dost citelná daň z jejich užitečnosti.  

Největší sovou u nás i v Evropě je výr velký. Bezprostředně v naší 
blízkosti nežije, jeho lovecké revíry se ale, podle informací lesníků lesního 
závodu Židlochovice, v obvodu jejich působnosti vyskytují. 

Tzv. „výrování“ – využití ochočeného výra k lovu denních dravců, kteří 
na výra sedícího na „berle“ (bidélku) útočí a tím nalétají skrytým myslivcům 
„na ránu“ – je již zakázáno, neboť všichni dravci, denní i noční, jsou t. č. 
hájeni. Tento zajímavý lov jistě zůstane v povědomí zejména starších 
myslivců. 

Když jsem se zmínil o naší největší sově, zasluhuje si zmínku také naše 
i evropská nejmenší sova. Je to kulíšek nejmenší, velikosti špačka. Ten se 
v našich nížinných polohách nevyskytuje. Jeho celkem pěkný a libý zpěv si 
mohou poslechnout jen v horských lesích. Škoda, mohli bychom si opravit 
naše nelichotivé mínění o „sovím zpěvu“. 

U sýčka obecného – nejméně plaché naší sovy velikosti hrdličky, která 
se svým životem nejvíce přiblížila člověku – zmíním přetrvávající pověru. 
Jako noční pták rád sedá v noci poblíž světelných zdrojů, např. osvětlených 
oken a volá neustále „pui jit“ a tak vznikla pověra, že volá smrt. Nevěřme 
tomu, že je tak zlý věštec, protože co se děje za osvětleným oknem i když 
tam náhodou přichází i ta smrt, sýček jistě neví. Nebo ví? 

Věřím, že se mnou budete souhlasit a i sýčka považovat, stejně jako jiné 
sovy, za zajímavého a užitečného živočicha. Stínu tajemnosti života sov se 
ale asi nikdy nezbavíme. 

Augustin Vlašic 
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ZOČSZ Židlochovice ve spolupráci s RTIC uspořádala ve dnech 10. – 13. 7. 2008 v prostorách vinotéky města výstavu meruněk. Vystaveno bylo 
51 vzorků meruněk a 8 vzorků broskví. 

Výstava byla zahájena přednáškou ing. Ivany Flajšingerové o meruňkách, jejich původu, o nových odrůdách a jejich pěstění a využití. Přednášku 
doplnil ing. Zdeněk Bažant. 

Zahájení se zúčastnilo 55 občanů. Po přednáškách připravila ZO ČZS posezení u vína a produktů z meruněk. 
Poděkování patří ing. Ivaně Flajšingerové, která zajistila pro výstavu nové odrůdy meruněk z Vysoké školy zemědělské z Lednice a všem 

pěstitelům ze Židlochovic, kteří poskytli vzorky z jejich produkce, včetně meruňkovice. 
Dále pak Ing. Z Koutné, Ing. Flajšingerové, E. Válkové, D. Maškové, J. Šotnarové a V. Doležalové, které připravily moučníky a knedlíky 

s meruňkami a meruňkovou marmeládu.                                                                                                                                 Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 

Výstava židlochovických meruněk, (letos 2. ročník) je pořádána se stejným záměrem – posílení tradice pěstování a zpracování pro Výhon 
typické plodiny, která díky zdejším přírodním podmínkám má vysokou kvalitu a výbornou chuť.  

Pěstování meruněk je závislé na jejich odbytu a tedy i na tom, do jak moc žádaného obalu naše meruňky budeme umět zabalit – třeba některý ze 
zdejších receptů stojí za vzkříšení a má šance se uplatnit na trhu.  

O tom, že máme v Židlochovicích a okolí podnikatele schopné prosadit se se svými výrobky všichni víme. Namátkou můžeme jmenovat vinné 
produkty místních vinařů (propagovány ve vinotéce), značkové uzenářské produkty řeznictví Janíček – Čupa, pečivo z Karlovy pekárny, knedlíky fy 
Svoboda atd. S mucholapkami ze Židlochovic se můžete setkat po celém světě. 

Myslím si, že židlochovickou meruňku můžeme postavit do čela typických židlochovických produktů a snad se dočká i znovuobnovení své slávy. 
Vlastimil Helma, místostarosta 

 

Olomouc – metropole Hané 

Nebojte se vydat se vlakem do hanácké metropole. Rychlíkem z Brna 
se tam dostanete asi za půl druhé hodiny, takže vyhledáte-li si vhodné 
spojení, můžete být asi o půl desáté v Olomouci. Spolehlivě vám to bude 
stačit na letmou prohlídku Olomouce a určitě přijedete obohaceni novými 
kulturními zážitky. Odpolední rychlík vás dopraví opět do Brna a 
v podvečer se už můžete dívat na televizní noviny.  

Po příjezdu na moderní vlakové nádraží v Olomouci se do centra 
snadno dostanete tramvají. Můžete vystoupit hned u kostela sv. Mořice, 
který je jednou z nejcennějších pozdně gotických staveb na Moravě. 
Kostel má největší varhany ve střední Evropě, které byly postaveny v r. 
1745. Uvnitř kostela je sousoší Kristus na hoře Olivetské, které stálo 
původně před kostelem. Sousoší je nejcennější gotickou památkou 
v Olomouci. Kostel je využíván nejen k bohoslužbám, ale díky skvělé 
akustice jsou zde také pořádány koncerty. 

Jen kousek od kostela sv. Mořice je Horní náměstí s krásnou 
renesanční radnicí. Na první pohled vás jistě zaujme novodobý orloj, 
jehož autorem je Karel Svolinský. Při troše štěstí se můžete dostat i 
dovnitř radnice a jistě si povšimnete původního gotického okna, které 
prozrazuje pozdější přestavby této honosné budovy. V blízkosti orloje je 
bronzový model města. V podloubí radnice naleznete informační službu. 
Vyžádejte si zde letáčky, které upozorňují na vzácné památky. Vždyť 
Olomouc je městskou památkovou rezervací a jedno z kulturně a 
umělecky nejvýznamnějších měst naší republiky. Jistě vás také upoutá 
barokní sousoší Nejsvětější Trojice (35 m), jež je od roku 2000 součástí 
světového kulturního dědictví UNESCO. 

Určitě neujde vaši pozornosti Ariónova kašna, která slohově 
koresponduje s renesanční radnicí. Kašna však byla zhotovena v letech 
1995–2002 sochařem Theimerem a architektkou Chiantelliovou. Pokud 
se   rozhlédnete   ještě   po   sousedním Horním náměstí,    pak  si   jistě  

 

povšimnete mnoha dalších významných domů.   
K Přemyslovskému paláci ze 12. století a k dómu sv. Václava si 

zvolte poněkud netradiční cestu. Za radnicí je úzká ulička, jmenuje se 
Školní, a ta vás dovede na Žerotínovo náměstí. Je zde rozsáhlý kněžský 
seminář a blízko něj kaple sv. Jana Sarkandra postavená v letech 1909 – 
1912 na místě vězení, kde byl Sarkandr vězněn a mučen. Téměř naproti 
se nachází barokní kostel sv. Michala s třemi kopulemi s nádhernou 
freskovou výzdobou.  Asi po sto metrech v Univerzitní ulici narazíme na 
výstavnou vilu rodiny Primavesi z r. 1905 – dílo představitelů vídeňské 
secese. Sejděte po krytém schodišti do Bezručových sadů k Mlýnskému 
potoku. Naráz se ocitnete za mohutnými městskými hradbami jakoby 
v jiném světě. Ve výšce nad vámi ční budovy Palackého univerzity a 
teprve v těchto místech si uvědomíte nejen mohutnost hradeb, ale také 
mohutnost rozsáhlých staveb. Krásnou procházkou se dostaneme na 
nábřeží Přemyslovců. Jen kousek se vrátíme po frekventované třídě 1. 
máje do Dómské ulice a na Václavské náměstí, kde byl původní hrad 
moravských Přemyslovců. Jistě nás upoutá dóm sv. Václava z 12. stol., 
který byl regotizován v 19. století. 

Po prohlídce se vrátíme na třídu 1. máje a jen několik stovek metrů 
nás dělí od nádraží. 

Jen zběžně jsme si prohlédli město, které v minulosti co do významu 
převyšovalo Brno. Už v roce 1063 tu bylo založeno biskupství, v roce 
1777 už bylo v Olomouci arcibiskupství, do roku 1641 bylo hlavním 
městem Moravy, od r. 1573 mělo univerzitu a zdaleka jsme ještě 
nevyjmenovali mnoho dalších důležitých údajů.  

A pojedete-li do Olomouce autem, nezapomeňte se podívat na Svatý 
Kopeček. Krásným rozhledem po široširé rovinaté Hané budete jistě 
okouzleni.                                             

Z turistických průvodců zpracoval -kv-. 

    
 

• 27. června navštívil již po několikáté naše město španělský novinář Gustavo Monge. Zajímal se o dění v našem v městě z hlediska historického kontextu. 
Hovořil s redaktorem našeho Zpravodaje a udělal si celou řadu poznámek týkajících se pěstovaní meruněk, historie cukrovaru, stáří radnice atp.  

• V rajhradském benediktinském klášteře byla 1. července otevřena druhá část Památníku písemnictví na Moravě. Nové prostory v prvním poschodí budou 
patřit písemnostem a listinám z osmého až osmnáctého století.  

• V seznamu nových knih naší městské knihovny se nedávno objevily jednak rozsáhlé Dějiny Blučiny vypracované autorským kolektivem, jednak neméně 
obsažná kniha Měnín v minulosti a dnes sepsaná autorkou Mgr. Hanou Kalábovou. Z obou děl můžeme čerpat zajímavé údaje také o Židlochovicích, vždyť 
obě obce patřily k židlochovickému panství. Zmíněným obecním úřadům můžeme jen obdivně blahopřát – podobně zpracované dílo o Židlochovicích nám 
chybí. 

  TIP NA VÝLET 
 

  Zaznamenali jsme 
 

  Úspěšná výstava meruněk  
 



 

• Ve dnech 23. července – 3. srpna 2008 si mohli zájemci prohlédnout největší knihu světa – Codex gigas, která je také nazývána jako Ďáblova bible.  Její 
replika byla vystavena v Památníku písemnictví v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě.   

• Zhutnění hrází v blízkosti kalových polích bylo dokončeno na počátku července. Prováděla je firma Outulný. Tím by mělo být zamezeno dosavadnímu 
prosakování hrází při zvýšené hladině Svratky.   

• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě začal vydávat pololetník, jehož hlavním úkolem je zapojit oblastní charitu a hospic do povědomí 
občanské společnosti. V prvním vydání hospicového zpravodaje se čtenář dozví o poskytování zdravotní a sociální péče všem potřebným a trpícím, které 
hospic poskytuje všem bližním bez rozdílu vyznání nebo rasy a pohlaví. Bližší informace jsou zájemcům k dispozici na internetových stránkách 
www.dlbsh.cz a také na telefonním čísle 547 232 223. Omezené množství pololetníku je také k dispozici v našem informačním středisku na staré radnici.  

• Další těžko pochopitelné vandalství můžete spatřit na zvonici starého hřbitova. Některé náhrobky a zdivo zvonice jsou opět pomalovány sprejerskými 
výtvory, informační tabulka s údaji o zvonici je stržena. Lavičky z prostoru hřiště jsou přeneseny ke zvonici a vše nasvědčuje tomu, že se tu schází parta 
mládeže ochotná zničit i historické hodnoty. Příslušníci policie mají zřejmě jiné starosti a podobné přestupky je nezajímají.  

• Milovníci vážné hudby si mohou 5. září vyslechnout Dvořákovo Stabat mater v podání filharmonického sboru Beseda brněnská. Hudební zážitek bude 
umocněn nádherným prostředím kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Koncert začíná v 19 hod. Informace na tel. 546 420 005 – KIC Dol. Kounice.  

• V pátek 1. srpna bylo možno i v Židlochovicích pozorovat částečné zatmění Slunce. Měsíc zakryl asi v 11.45 hod. jednu čtvrtinu slunečního kotouče. Další 
částečné zatmění bude možné v Evropě pozorovat až 4. ledna 2011. V sobotu 16. srpna bylo zatmění Měsíce. Částečné zatmění začalo v České republice 
ve 21.36 a do největší fáze se dostalo deset minut po jedenácté večer, od té chvíle se opět začal Měsíc vynořovat ze zemského stínu. Vzhledem k velké 
oblačnosti nebylo možné v Židlochovicích tento jev pozorovat. Další zatmění Měsíce, ale velice malé, bude až 31. prosince 2009.  

• Široká sportovní veřejnost se zúčastnila v úterý 12. srpna přivítání olympijského vítěze ve střelbě Davida Kosteleckého v Holasicích. Zlatý medailista z 29. 
olympijských her v Pekingu přivezl medaili za jedinečné vítězství v brokové střelbě na pohyblivý cíl. 

• Kdo by se přišel ve dnech 11. až 16. srpna podívat na školní hřiště u ZŠ na Tyršově ulici, přesvědčil by se, že právě probíhá příměstský tábor, tentokráte 
druhý v pořadí. Jeho organizaci a průběh umožnily tři spolky: Sdružení Židlochovice, Junák – svaz skautů a skautek ČR v Židlochovicích a MěÚ 
Židlochovice. Účastnilo se ho celkem 36 dětí ze Židlochovic a okolí. Vedoucích bylo devět a tři pomocníci, 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. (K příměstskému táboru se ještě 
vrátíme v příštím čísle.)                                                                                                                                                                       Jiří Zapadlo, vůdce Junáku 

• Jeden muž na koupališti ve Vojkovicích zavolal policii na ženu, která se blízko slunila bez horního dílu plavek. Neuspěl; prý se to smí. Alespoň tak to bylo 
uvedeno v časopisu TÝDEN č. 28 ze 14. července 2008. 

• UPOZORNĚNÍ PRO VINAŘE. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – registr vinic, upozorňuje všechny pěstitele vinné révy a producenty vína 
na povinnost zaslat ústavu každoroční prohlášení o sklizni, produkci a zásobách. Týká se to pěstitelů s plochou vinic 10 arů a větších, které zpracovává byť 
jen pro potřebu vlastní nebo potřebu své rodiny a dále pak každý, který uvádí víno do oběhu. Tiskopisy k tomuto prohlášení a bližší informace naleznete na 
internetových stránkách www.ukzuz.cz, nebo na telefonu 515 3034 119. Úplné informace získáte také na webových stránkách města. Platné tiskopisy 
spolu s dalšími pokyny jsou k dispozici na podatelně MěÚ.  

• Mimořádnou podívanou slibují pořadatelé leteckého festivalu CIAF o víkendu 6. a 7. září, který se koná k 90. výročí vzniku československého letectva a 90 
let od konce 1. světové války.  

• Eduard Vyhlídal vystavuje svoje obrázky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně – pobočka Starý Lískovec. Výstava s názvem Moravský kaleidoskop potrvá od 
9. září do 9. října 2008.  

        
 

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 M. Křížová, MěÚ, elektronická adresa: martinakrizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Bc. Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností 

vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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