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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
 

V listopadu 1918 skončila 1. světová válka. 
Vzpomeňme sedmdesáti čtyř židlochovických občanů, 

 kteří přinesli oběť nejvyšší. 
 

PAMÁTCE PADLÝCH OBČANŮ VE VÁLCE SVĚTOVÉ 

1914 – 1918 

BLAHA VILÉM JAROŠ JOSEF LÍZAL VINCENC SVOBODA RUDOLF 

BÖHM JOSEF JEŘÁBEK JAROS. MELO ALOIS SCHWARZ HUGO 

BRICHTA FRANT. KATOLICKÝ ANTONÍN MORGENSTERN RUD. ŠMORANCER ROB. 

CRHA LEOPOLD KATZER ARNOŠT MRÁZ FRANTIŠEK SCHMUK VILÉM 

CIKL FRANTIŠEK KELBL AUGUSTIN NOVÁK AUGUSTIN TICHÝ DOMINIK 

ČERVENKA VÁCL.  KLEIN FRANTIŠEK OCÁSEK VÁCLAV TAUVINGEL JAN 

DOLEŽAL FERD.  KLECL LUDVÍK OLŠER FERDINAND  TÜRK ŠTĚPÁN 

FIALA ALFONS KLIMEŠ JOSEF  PACAS MATĚJ VANĚK JAN 

FORMANN AUG. KOLA ŠTĚPÁN PACAS RUDOLF VEPŘ EDUARD 

FRANZ TEODOR KOLLMANN ALFRED PILAŘ WOLFGANG VÍTEK JOSEF 

FREDENZI JAN KOLLMANN KAREL ŘIHOŠEK RUDOLF VOCILKA JULIUS 

HÁJEK CYRIL KOPECKÝ LEOPPOLD  SEDLÁČEK JULIUS  ZAPADLO FRANT. 

HANÁK MATĚJ KOPŘIVA JAN SEITL RUDOLF ZAPLETAL ŠTĚPÁN 

HOHN JAN KORECKÝ VÁCLAV SELICHAR VILÉM ZAPLETAL OSKAR 

HOHN  JOSEF KREJČÍ PAVEL SLOUK JAN  ZETTL EMANUEL 

HORÁČEK RUD. KŘIVÁNEK FRANTIŠEK SOLDAN HUBERT ZITTERBART ANT. 

HORÁK KAREL KUGLER LEOPOLD STEINBOCK JAN ZITTERBART FRANT. 

HUBÁLEK VIKT. LANDSMANN EDUARD STYNDL JOSEF PROCHÁZKA KAREL 

 LANG LEOPOLD STŘELECKÝ JINDŘICH 
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Výběr z usnesení ZM 10. září 2008 
ZM rozhodlo:  
� doplnit do Směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu města Židlochovice do 
závěrečných ustanovení nový bod ve znění: 
Výjimky ze směrnice povoluje Rada města 

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

ve znění pozdějších předpisů, s požádáním MF 
ČR o Zařazení obnovy nemovité kulturní památky 
„Projekt záchrany bratrských památek v ulici 
Strejcův Sbor – dům, č.p. 32 a Žerotínská hrobka“ 
do Programu záchrany architektonického dědictví 
na rok 2009 a ukládá pověřené osobě ing. Janu 
Vitulovi, starostovi města, zajistit v případě 
úspěšnosti žádosti zdroje financování na realizaci 
celého projektu 

Výběr z usnesení RM 22. září 2008 
RM rozhodla: 
 

 
� o výběru nejvýhodnějších nabídek na realizaci 

akce „RPS – Židlochovice, sídliště Družba, III. 
etapa“ takto: část 1. Komunikace – pořadí 1. 
STRABAG a.s;  pořadí 2. Colas CZ a.s.;  pořadí 3. 
DIRS Brno s.r.o.; pořadí 4. Swietelsky stavební, 
s.r.o; část 2. Terénní a sadové úpravy – pořadí 1. 
HORTISCENTRUM s.r.o.;  pořadí 2. Zahrada 
Olomouc s.r.o; pořadí 3. Gabriel s.r.o. část 3. 
Hrací plochy, mobiliář;  pořadí 1. JOSEF 
ZAHRADNÍK  pořadí 2. Ing. Arch. Rostislav Župka  
pořadí 3. Petr Uher – dřevěný svět část 4. 
Veřejné osvětlení – pořadí 1. ELTODO Citelum, 
s.r.o., Hodonín; pořadí 2. RGV a.s. Břeclav; 
pořadí 3. VEOS s.r.o. Dolní Bojanovice 

RM ukládá: 
� uzavřít smlouvy s firmami na prvních místech 
RM rozhodla:: 
� zpracovat propočet na opravu odpadů v prostoru 

tělocvičny     ZŠ    Tyršova    611,     Židlochovice  

 
do 30. října2008; 2. zpracovat propočet na opravu 
odpadů před budovou Tyršova 611, Židlochovice 
do 30. 10. 200; 3. vypracovat projektovou 
dokumentaci na opravu odpadů v prostoru 
tělocvičny a v prostoru před budovou ZŠ Tyršova 
611, Židlochovice do 31. 1. 2009; 4.  Zařadit do 
rozpočtu města na rok 2009 náklady na opravu 
odpadů ZŠ Tyršova 611 v Židlochovicích; 5. 
zařadit opravu odpadů ZŠ Tyršova 611 do plánu 
investičních akcí s termínem dokončení 20. 8. 
2009 

Výběr z usnesení RM 26. září 2008  
RM rozhodla: 
� o provedení přechodu v původním umístění u 

křižovatky s ulicí Lidická dle rozpočtu, který je 
součástí smlouvy o dílo s firmou DIRS, v částce 
151 975 Kč včetně DPH 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice  
radnicez radnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje – 17. a 18. října 2008 
Volby do krajského zastupitelstva – okrsek 1 – Komenského ul. 

Zapsaných voličů 
 

Počet odevzdaných 
platných hlasů 

Procento hlasů Počet hlasů pro politické strany 

 

1 443 

 

538 

 

37,28 

ČSSD              181 
ODS                108 
KDU-ČSL        107 
KSČM               99 

  
Volby do krajského zastupitelstva – okrsek 2 - Tyršova ul. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUČET V OBOU ŽIDLOCHOVICKÝCH OKRSCÍCH 

Zapsaných voličů 
 

Počet odevzdaných 
platných hlasů 

Procento hlasů Počet hlasů pro politické strany 

 

2 622 

 

976 

 

37,21 

ČSSD              321 
KDU-ČSL        227 
ODS                209 
KSČM             142 

                                Poznámka: Z dalších politických stran obdržela nejvíce Strana zelených 23 hlasů; jiné strany měly počty 
                                                   hlasů nižší.  

�  �  � 

Výsledky senátních voleb – 1. kolo  - 17. a 18. října 2008 
(Pořadí podle počtu hlasů v součtu obou okrsků) 

Ivo Bárek -  ČSSD - 283 hlasů; Luboš Kadlec - ODS - 210 hlasů; Zdeněk Koudelka - KSČM - 144 hlasů;                                                         
Václav Horák - KDU - ČSL - 136 hlasů;  Anna Šabatová - SZ - 77 hlasů; Alena Machayová - SNK ED - 32 hlasů. 

Procento hlasů (účast ve volbách) 38,69. 
 

Výsledky senátních voleb – 2. kolo - 24. a 25. října 2008 
(Pořadí podle počtu hlasů v součtu obou okrsků) 

Ivo Bárek -  ČSSD - 379 hlasů; Václav Horák - KDU - ČSL - 263 hlasů. 

Procento hlasů (účast ve volbách) 24,53. 

Zpracoval Karel Vavřík – bez záruky. 

Zapsaných voličů 
 

Počet odevzdaných 
platných hlasů 

Procento hlasů Počet hlasů pro politické strany 

 

1 179 

 

438 

 

37,15 

ČSSD              140 
KDU-ČSL        120 
ODS                101 
KSČM               43 

RM ukládá: 
� zapracovat finanční prostředky do rozpočtu na rok 

2009 na vypracování studie na rozšíření MŠ 
� podat žádost o dotaci na lokální biocentrum LBC 

u stadionu a biokoridor K3 
� zpracovat a podat žádost o dotaci z rozpočtu JMK 

na zavlažování fotbalového stadionu a zařadit do 
rozpočtu města r. 2009 dofinancování ve výši         
120 tis. Kč 

RM souhlasí: 
� s přijetím dotace od Vinařského fondu na realizaci 

projektu burčákové slavnosti Židlochovice ve výši 
30% nákladů, maximálně však 10 000 Kč; 
konkrétní výše částky bude uvedena ve 
vyúčtování dotací 

.  

RM schvaluje: 
� uvolnění finančních prostředků na podporu 

benefičního koncertu pořádaného Sdružením 
přátel gymnázia ve výši 6 000 Kč z fondu starosty 

� prostředků na charitativní háčkování do výše       
3 000 Kč z rozpočtu SPOZ 

� doplnění personálního obsazení SPOZ o paní J. 
Chromkovou 

RM jmenuje: 
� do Rady školy zástupce města Židlochovic ve 

složení: Ing. Pavel Grygar, František Dobeš, 
Vlastimil Helma 

RM rozhodla: 
� vyhlásit nové výběrové řízení na vedoucího 

odboru dopravy MěÚ 
 
 

Výběr z usnesení RM 10. října 2008 
RM rozhodla: 
� připravit návrh na pořízení nového územního plánu 

města  
� pronajmout nebytový prostor v  č. p. 148, p. F. 

Zoubkovi a Bc. M. Zoubkové, Žižkova 616, 
Hrušovany u Brna; nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 
2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva 
měsíce;. výše nájemného je podle předložené 
nabídky  

RM ukládá OIMH: 
� připravit nájemní smlouvu do 30. 4. 2009 
RM ukládá:  
� připravit v roce 2009 projekt dokumentaci na 

„Regeneraci sídliště“ etapa E5 – „komunikace u 
garáží s parkovištěm“, včetně povolení stavby 
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�  �  � 
Vzpomínka 

20. září zemřel ve věku nedožitých 82 let pan František Křenek, hudební legenda, na kterou se nezapomíná. Byl skvělým muzikantem 
a kapelníkem, který stál po řadu desetiletí u dirigentského pultíku tanečního orchestru Jihomoravských cukrovarů. Tak zněl oficiální 
název tohoto orchestru. Návštěvníci tanečních zábav, na kterých tento orchestr hrával, říkali vždy velmi prostě, stručně a výstižně: 
hraje Křenek. Byl dobrým a poctivým muzikantem. Rozdával zábavu, úsměvy a radost. Po ukončení aktivní muzikantské činnosti se 
stal členem Music senior club Rajhrad. Pokud zdraví sloužilo, pravidelně klub navštěvoval, v roce 2006 se stal jeho čestným členem. 
Rodina i široká veřejnost se s ním rozloučila 26. září.                                                                                                                                   -rt-                                                                                                                             

 
Zahrada v listopadu  

Odebíráme vyzrálé rouby peckovin pro 
dlouhodobé uchování a ukládáme je buď do 
mírně vlhkého písku v chladném sklepě, nebo 
do půdy na severní straně budovy, popř 
v chladícím boxu do mikroténových sáčků, 
přičemž spodní část roubů obalíme kouskem 
vlhké vaty. Často kontrolujeme, aby rouby 
nepřeschly, nebo naopak v mokru nezačaly 
plesnivět. 

Pokračují výsadby ovocných dřevin, 
dokud nezamrzne půda. 

Zakládáme komposty. 
V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na 

odplevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. 
Trsy  jahodníku přihrneme proti vymrzání. 

Kontrolujeme ovoce uložené v dobře 
vydezinfikovaném sklepě či chlazeném skladu. 

Dokončíme výsadbu okrasných dřevin. 
Ukončíme výsadbu růží, růže nakopčíme a 
definitivně přikryjeme na zimu. 

Odstraníme všechny suché a nemocné 
části rostlin a spálíme je. 

Trávník provzdušníme a přidáme 
kompost. Zastřihneme vysoké trvalky. Další 
trvalky a skalničky podle choulostivosti 
chráníme krytem z chvojí, nastýlkou z listí 
apod.  

Všechny citlivé rostliny a dřeviny na 
zahradě opatříme krytem. Některé jehličnany 
je třeba opatrně svázat, aby se nerozklesly. 

Čisté hlízy a cibule letních druhů 
označíme a uložíme na lískách v suchém 
sklepě nebo jiném vhodném bezmrazém 
místě.  

Shrabané listí kompostujeme. 
Dokončíme sklizeň kořenové zeleniny. 

Sklidíme pozdní košťáloviny. Sklizenou 
zeleninu zpracujeme, zbytek založíme do 
písku, krechtů apod. Vyčistíme, pokryjeme a 
pohnojíme zbylé záhony. 

Uloženou zeleninu pravidelně 
kontrolujeme, veškeré nahnívající kusy ihned 
odstraníme. 

Nejpozději na počátku měsíce vypustíme 
vodu z hadic a ze zavlažovacích zařízení. 
Ošetříme, opravíme a uložíme nářadí, které 
nebudeme potřebovat.  

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
 

Moudrá slova 
Už 2500 roků všichni myslitelé, slibující ve svých kolosálních myšlenkových konstrukcích lidstvu 

blaho a spásu, sami bídně zacházejí. 
Philipp Vandenberg, spisovatel, v  knize Utajení vládcové.  

Co napsal měsíčník Gbelan v zářijovém čísle 
 o 90. výročí vzniku Československa 

90. výročie vzniku ČSR  
Ešte žijú v našom meste pamätníci tejto významnej udalosti, ani táto skutočnosť by nemala v 
nás ešte zomrieť. Nemala by asi nikdy, lebo i keď sa to dnes naozaj nezdá, nebolo by dneška 
takého aký je. Nebudem písať o notoricky známych udalostiach, čo tomu predchádzalo, ako 
bola Pitsburská dohoda, veľkolepý návrat „vraj kopčianského“ Tomáša G. Masaryka už vlastne 
skoro ako prezidenta a smutný návrat skoro jeho suseda z Košarísk, nie menej dôležitého 
aktéra Česko-Slovenskej štátnosti generála a vedca Milana Rastislava Štefánika. Končila I. 
svetová, tzv. zákopová vojna. Do Gbelov sa vracali vojnoví veteráni, jedni s prázdnym rukávom, 
druhí s prázdnou nohavicou a tretí sa nevrátili vôbec. Jedni dostali plechové medaily, niektorým 
sa ušla aj trafika, no väčšinou obišli naprázdno, i keď „chceli“ položiť život za „milované“ 
Rakúsko-Uhorsko a staručkého mocnára. V Gbeloch, na rozdiel od ostatného Slovenska sa 
dalo predsalen ako-tak žiť. Vláda vo Viedni a Budapešti ropu potrebovala a zvyšovala jej ťažbu 
až na 5672 ton ročne. Pred prevratom pracovalo v závode okolo štyristo osôb. V pohnutých 
dňoch vzniku ČSR maďarskí funkcionári a úradníci „spešne“ opustili Naftové doly, ktoré celkom 
obetavo cicali pre vojnovú mašinériu Rakúsko-Uhorska a počet robotníkov sa znížil na desatinu. 
Ešte ani po neslovenskej firme nevychladli stoličky, už ju chcela „habať“ nemenovaná U.S. Oil 
company, ktorej nejaký pražský „privatizér“ zametal chodníčky. Našťastie vtedy boli asi predsa 
len múdrejší národohospodári a novo vzniknutá vláda ČSR rezolútne presadila Štátne naftové 
doly! Podľa novín Moravská orlice to bol najcennejší majetok, ktorý štát získal na Slovensku a 
údajne hradil všetky náklady na obsadenie Slovenska československým vojskom. V 
novovzniknutej ČSR sa ťažbe ropy venovalo veľa pozornosti, odkrylo sa Nové pole a ťažba sa 
zvýšila až na skoro 18.000 ton ročne. Gbeľčania, vtedy ešte „Gbelania“ si okrem svojich políčok 
vyšli v Naftovýcch doloch aj na celkom dobré peniažky, tak im bolo sveta žiť. No prišiel krach na 
New Yorkskej burze a hospodárska kríza. Ťažba sa pre nesolventnosť odberateľov 
obmedzovala, a tak problémy zasiahli aj Gbely. Štát sa síce niekedy snažil dať verejné zákazky, 
stavala sa trebárs hradská do Petrovej Vsi, pekne za 13,-Kč denne. Stávky, hladové pochody do 
Holíča, streľba žandárov do ľudí v Čechách aj na Slovensku... len tatíček Masaryk si v Lánoch 
pospevoval Oral si synečku a národ čakal... Až se vláda věcí tvých lide k tobě navrátí. No... 
prežili sme to. ČSR bola jednoznačne dejinným pokrokom pri oslobodení slovenského národa 
spod naozaj ťažkej maďarskej poroby, ale nenaplnila vôbec sny Slovákov o národnej 
svojbytnosti, ba ani platné, garantované a podpísané dohody. Rakúsko-Uhorská monarchia bola 
po prehratej vojne svetovými mocnosťami rozparcelovaná a len vďaka tomu, umožnili malému 
národu stať sa samostatným. Netrvalo dlho, len 20 rokov, už ho zasa všetci zradili a hodili ho 
ako kosť hitlerovskému psovi. Po peripetiách tisovského štátu, Pražskej jari, okupácii v 1968 a 
„nežnej“ revolúcii, sme „doklopýtali“ naozaj k svojmu vlastnému štátu, aby sme sa ho znova a 
tentoraz z (vlastnej?) vôle vzdali a priradili ho k Európskej únii...odkiaľ sme tak trocha v tom 
pamätnom osemnástom roku vyšli. A znova sa na nás Maďari „sápu“ a som hlboko 
presvedčený, že nás zasa mocnosti hodia ako kostičku, len nech dá zlý „kuťa“ pokoj. No čo... 
sme malý štát, Záhorie je ešte menší kúsok a Gbely najmladšie mesto na Slovensku. Gbelania 
ustáli ťažké veci a nestratili „glanc“, tak snáď ustoja i tie super slobodné časy. 

Pavol Nemec 
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19. listopadu je celosvětový den geografických informačních systémů (GIS). Jde o významný informační den, během něhož specialisté GIS na 
celém světě informují laickou veřejnost o tom co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život a umožňuje lépe porozumět 
všemu, co nás obklopuje a především integruje informace. 

Den GIS je součástí týdne geografického uvědomění „Geography Awareness Week“, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. 
Tato aktivita vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. 

Na Městském úřadě v Židlochovicích budujeme GIS od podzimu 2004. V současné době máme v provozu server, GIS systém a řadu 
geografických dat sloužících jednotlivým odborům k operativním rozhodováním a analýzám. Od jara 2008 byl zprovozněn v testovacím provozu pro 
veřejnost mapový server Židlochovice, který některé vybrané funkce systému a data zpřístupňuje široké veřejnosti pomocí internetu. 

V aplikaci je možno např.: 
� zobrazit orientační katastrální mapu, mapu bývalého pozemkového katastru, ortofotomapu (letecké snímkování), některé územní plány, vybrané 

technické  
� sítě, přírodní a technické limity, záplavová území a turistickou mapu 
� zobrazit přehledky katastrálních území patřících do ORP Židlochovice a regionu Cézava 
� zobrazit informace o působnosti stavebních úřadu a matričních úřadů a některé další údaje vyjádřené graficky (počty obyvatel, rozlohy území, 

rozměry území apod.) 
� vyhledat parcelu podle parcelního čísla nebo evidenčního čísla budovy  
� zobrazit výpis části písemného operátu parcely z nahlížení do katastru nemovitostí 
� zobrazit vybrané technické sítě 
� měřit vzdálenosti a plochy  
� zvýraznit požadované plochy pomocnou kresbou (linií i plošně) a následně popsat  
� vytisknout vybrané území až do formátu A 0  

V rámci dne GIS bude předvedena prezentace možností a drobné školení pro práci s tímto mapovým serverem pro veřejnost ve středu 
19. listopadu, a to v 9:30, 10:30, 13:00 a 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti v kruhové budově městského úřadu ve 2. patře. 

Přístupová adresa k mapovému serveru Židlochovice je http://www.zidlochovice.cz/gis. Zde naleznete informace a vlastní server spustíte kliknutím 
na obrázek Mapový server Židlochovice ve spodní části textu. 

Přímé spuštění mapového serveru http://212.96.160.74:481. Mapový server je odzkoušen pod těmito prohlížeči: Internet Explorer, Mozilla-Firefox 
a Opera. 

Těšíme se na vaši účast. Za MěÚ Židlochovice, Ing. Vít Havel, správce GIS. 

 

 

Již pátým rokem se koná finanční sbírka zaměřená na pomoc základnímu školství v Africe. Ze sbírkových peněz se podařilo v roce 2005 první 
školu pro 160 dětí a další školy byly postaveny v roce 2006 a 2007. Bylo tak postaveno sedm škol, které dnes navštěvuje 1560 dětí.  

Je chvályhodné, že k sedmdesáti místům v České republice patří i Židlochovice, kde Junák – svaz skautů a skautek ČR, se v polovině října přidal 
ke společnosti Člověk v tísni. Jen v v našem městě bylo vybráno 9 001Kč a tak v součtu s ostatními místy se snad vybere částka, která pomůže 
základnímu vzdělání v Etiopii. Vždyť více než polovina etiopských dětí ale stále nemá přístup ke vzdělání, kde negramotnost dosahuje šedesáti 
procent.   

Židlochovickým skautkám a skautům a především těm občanům, kteří neváhali jakoukoliv částkou přispět, patří srdečný dík.  
Pro úplnost jen malý dodatek. Junák pořádá tuto sbírku s občansko právním sdružení Člověk v tísni při České televizi. Bližší informace naleznete 

také na www.clovekvtisni.cz.                                                                                                                                                                                            -rt- 
 
 

 

Vítězslav Ruber a jeho Corpus Alienum 
V září uspořádali TJ Sokol a Gymnázium Židlochovice v Masarykově kulturním domě výstavu obrazů Vítězslava Rubera. Ruber představil kolekci 

svých děl pod zastřešujícím názvem Corpus Alienum (Cizí těleso). Prezentovaná tvorba tohoto výrazného umělce žijícího a tvořícího v Židlochovicích 
je fascinující ukázkou, jak neznatelná může být hranice mezi snem a skutečností, mezi reálnem a nadreálnem, mezi „tady“ a „tam“. Plátna Vítězslava 
Rubera mají sílu a diváka vtáhnou svou přirozenou magičností. Corpus Alienum zahájila rovněž povedená vernisáž. V úvodním vstupu představil 
malíře Mgr. Eduard Vyhlídal. Hudební doprovod obstarala sopranistka Zuzana Veverková společně s loutnistou Markem Kubátem. Skladby autorů ze 
17. století vytvořily jedinečný kontrast k dílům židlochovického umělce. 

Mgr. Tomáš Šenkyříki 

Také letos se v městském kulturním klubu scházejí ženy každé liché pondělí v měsíci od 8.30 
do 9.45 hod., aby pomáhali potřebným lidem. Pletou obinadla, soupravy pro malé děti, 
čepičky, ponožky, šály atp. Tuto činnost započala v roce 2006 pí Lidmila Šotnarová a chceme 
v ní i nadále pokračovat. Loni upletené věci vážily asi 10 kg a byly odeslány do Oblastní charity 
v Uherském Hradišti. Ta je rozesílala českým rodinám do rumunského Banátu a do 
Podkarpatské Rusi. Pro novorozence na Obilný trh v Brně byly poslány čepičky a papučky a 
také několik pletených souprav. Máte-li zájem, přijďte pomoct i Vy. Těšíme se na vás!  

Marie Štyglicová 

Den geografických informačních systémů 
 

Postavme školu v Africe 
 

Na okraj jedné zajímavé výstavy 
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 170. výročí první kampaně  
 

PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar –  3. část 

Julius Robert se snažil svoji metodu neustále zlepšovat. Pozornost zaměřil také na zdokonalení řezačky. Řezačka, která se začala používat 
k difúzním účelům v Židlochovicích, byla v podstatě rotující disk s vertikálním vřetenem a noži ve tvaru prstů, které byly na disk našroubovány. Byly 
používány také dřevěné disky s plechovým obložením, aby se horní plocha mohla často vyměňovat a předcházelo se opotřebení.  

Julius Robert se rovněž snažil difúzní řízky přeměnit v krmivo pomocí odvodnění v lisech. 
Použil těžké železné válce, které byly vedeny přes silné železné rošty, na nichž byly 
nakladeny řízky na pytlovině. Toto řešení se 
však v Židlochovicích neujalo a dále se 
nevyvíjelo. Kromě cukrovaru věnoval Julius 
Robert pozornost i lihovarnictví. Určité 
množství řepy, dodávané do cukrovaru, bylo 
horší jakosti. Její zpracování bylo pracné a tím 
nerentabilní, zvláště když cena cukru v celé 
monarchii poklesla, a to vinnou nadbytku 
nekvalitního cukru, který se hromadil ve 
skladech. Situace vyvrcholila cukerní krizí 
poté, co nastal krach na vídeňské burze v roce 
1873. Robert však chtěl udržet pěstování 
cukrovky ve stávajícím rozsahu. Proto se 
v roce 1870 rozhodl zřídit palírnu lihu z řepy a 

také zde použil k získání šťávy svého difúzního systému. 
    Také kombinované zkvašování melasy a řepné šťávy se ukázalo s ohledem na úsporu kvasnic a 

rychlý proces kvašení jako neobyčejně úspěšné. Výhodou bylo i snížení daně z lihovaru, protože množství 
vyrobeného lihu bylo pod stanoveným limitem. 

Roku 1865 přijel do Židlochovic majitel podniku Aska Sugar Works pan Minchin z Východní Indie, aby si prostudoval nový Robertův proces získá-  
                                                 vání šťávy z řízků a přezkoušel jeho použití pro třtinový cukr. F. V. Minchin poprvé aplikoval Robertův postup na 

cukrovou třtinu ve své továrně v Aska a převzal celý způsob výroby pro Východní Indii. Uzpůsobil také řezací 
zařízení pro třtinu, neboť horizontální řezání třtiny se ukázalo nevhodným, a tak se přišlo na myšlenku použít 
vertikálních řezaček, které se v předběžných pokusech osvědčily. Díky zavedení difúze se zvětšilo množství 
získané šťávy oproti lisování o 20 %. Třtinový cukr získávaný touto metodou v indickém cukrovaru obdržel jako 
jediný na světové výstavě v Paříži v roce 1867 zlatou medaili v cukrovarnictví. Od té doby se používání difúze 
zavádělo i do ostatních cukrovarů. První difúzní baterii ve Francii zavedl cukrovar Vileneuve (Oise) v roce 1877. Její 
majitel Ferdinand Quarez převzal licenci Robertovy difúze pro celou Francii.  

Jedním z mála negativ při zavádění difúze byly vyšší investiční náklady na zbudování difúzní baterie a paušální 
cukerní daň, která se vypočítávala dle obsahu difuzéru a délky trvání kampaně. Až podle nové daně z roku 1888, 
která se vypočítávala z množství vyrobeného cukru, našla difúze plného využití. 

Mezníkem v životě Julia Roberta byl rok 1870, kdy zemřel jeho otec. Na syna přešla řada společensky a 
hospodářsky významných funkcí, spojených s  podnikáním Robertů. V prvé řadě převzal vedení vídeňského 
velkoobchodního domu a podniků v Židlochovicích. Dále byl jako nástupce svého otce zvolen viceprezidentem 
Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft, prezidentem správní rady Debrecinského cukrovaru a prezidentem Ústředního                                                   
svazu cukrovarnického průmyslu v Rakousku-Uhersku. Roku 1887 byl zvolen prezidentem Českého 
cukrovarnického spolku.  

Přes mnohé úkoly spojené s jeho novými funkcemi neustával ve výzkumné práci. Jelikož však nejdůležitější cukrovarnické problémy byly pro něj 
vyřešeny, věnoval se nyní zemědělství. Již v roce 1865 si pronajal na židlochovickém panství půdu o výměře cca 5000 ha. Nebyl spokojen nejen 
s množstvím, ale i s kvalitou produkované cukrovky, a byl si vědom toho, že zlepšení vyžaduje radikální zásahy do způsobu hospodaření.  

                                                                                                                                                                                                Pokračování v dalším čísle  

1  Na počest objevu difúze věnoval F. Wannieck model difuzéru do muzea vévody Reinera v Brně (Erzherzog Reiner Museum - později   
    přeměněno na Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně). Také v místě rodiště J. Roberta v Himbergu byl vystaven na jeho počest kamenný  
    pomník.  
 

 

 
Velmi mne potěšilo, když jsem na jaře a v létě v parku 

a v zámecké zahradě dosti pravidelně slýchával vrkání 
divokých hrdliček. Dlouho se u nás neozývaly, vytratilo se 
jejich zpěvné vrkání. Naznačily snad, že se hodlají vrátit do 
jejich původního životního prostředí sdíleného společně 
s hrdličkami zahradními tzv. balkánskými a v tomto životním 
prostředí obou příbuzných ptáků získat aspoň odpovídající 
podíl? To ukáže čas. Na jaře budeme očekávat, zda se 
vrátí aspoň ty, které se ozvaly a dají se do stavby hnízd, 
když si před tím odbudou obřadný a příslovečnou něhou 

naplněný svatební obřad. Do této doby s jistotou víme, že 
jejich vrkání neuslyšíme. 

Zato zahradní hrdličky nejsou tažnými ptáky a v zimním 
období u nás zůstávají. Dovedou jít na nervy do omrzení 
opakovaným houkáním a chechtáním vlastně po celý rok. 
Vetřely se do blízkosti člověka, do biotopu vsí, měst, parků, 
zahrad, hřbitovů i rušných ulic. Tam všude se ozývají. Třeba 
na římse okna našeho domu, na komíně, na stromě před 
domem. 

 
 

 

Řezačka na cukrovou třtinu 

Difúzní baterie 

F. V.  Minchin 

Vrátí se nám? 
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Nechci se tímto dotknout těch, kterým se houkání zahradních 
hrdliček líbí, nebo jim nevadí. Je to stejně, jako divoká hrdlička, pohledný 
pták, možno říci něžný holoubek a i z toho může pramenit sympatie 
k nim. Za svoji povahu a „zpěv“ přece nemohou. 

Ale přece jen jejich projev je osamocený, jaksi odtržený a vůbec 
nesouzní s hladinou zpěvu ostatních ptačích zpěváků a s jejich 
společným chorálem doléhajícím na nás v přírodním prostředí. V jeho 
obsazení žel, v poslední době, chybí hlas vrkajících hrdliček divokých. 
Zahradní hrdličky je nemohou svým houkáním nahradit. 

Na počátku svého lesnického povolání, které jsem vykonával v  r. 
1943 v lesích na břehu Svratky, jsem ani já, ani moji spolupracovníci 
nevěděli nic o existenci zahradních hrdliček. Pracovali jsme ale doslova 
v obklíčení divokých hrdliček. Na každých pár krocích bylo postaveno 
jejich jednoduché, průsvitné hnízdo většinou nízko nad zemí v porostech 
keřů a nižších stromů. Stavba hnízd a hnízdění samo bylo provázeno 
jejich zpěvným vrkáním, ozývajícím se ze všech stran. A nejen na této 
popsané lokalitě, ale jistě i v ostatních lesích a parcích na našem území. 
Pro nás jejich zpěv vytvářel příjemné pracovní prostředí, pěknou 
zvukovou a povzbudivou kulisu. Přitom nechci snižovat podíl zpěvu 
ostatních ptáků, kteří se svými trilky prosazovali a úspěšně s hrdličkami 
jakoby soutěžili. V této nevyhlášené soutěži bych si netroufal určit vítěze, 
neboť jejich společný zpěv zněl libě lesem. 

Proč se od čtyřicátých let divoké hrdličky postupně z našeho 
přírodního prostředí vytrácely a ustupovaly agresivním hrdličkám 
balkánským, které zde nakonec dominují, již ornitologové zjistili. Je to 
pták, který je považován za jeden z nejrychleji se šířících živočišných 
druhů, s velkou rozmnožovací schopností. Je schopná hnízdit i pětkrát do 
roka, dokonce i v zimě. Expandoval k nám a téměř do celé Evropy 
z Balkánu. Mladší z nás už možná vrkání divokých hrdliček vůbec 
neslyšeli.  

V soutěži o životní prostor obou hrdliček má divoká hrdlička velký 
handicap, protože v jejím biotopu došlo změnou krajiny k úbytku 
hnízdních možností. Hlavní příčinou jejich úbytku ale je jejich neúměrný 
lov v jižní Evropě při jarním návratu z jejich zimovišť k nám, aby 
vychovaly další potomstvo. Tyto, podle mne nemorální až barbarské lovy 
drobného ptactva na tahu, jsou odsouzení hodné, ale tamní početné 
lovecké asociace jsou tak silné, že ani EU nemá sil k jejich zákazu. 
Z jejich velkých ztrát odstřelem zase těží hrdlička zahradní, jelikož není 
ptákem tažným a nebezpečí z lovu tažného ptactva jí nehrozí. 

Do povědomí našeho národa se dostala lyrická báseň K. H. Máchy 
„Máj“, která obsahuje onen nejznámější její rým „hrdliččin zval ku lásce 
hlas“. Jeho vzniku můžeme asi vděčit hrdličce divoké, protože jen její hlas 
mohl inspirovat básníka k tomuto vyznání a obdivu k jejímu zpěvu, který 
ho zaujal, neboť patří k nejlíbeznějším, které v jarním a letním období 
můžeme v přírodě slyšet. 

Tak jako K. H. Máchy inspirovala hrdlička, tak jiné básníky zaujal 
zpěv jiných ptáků, třeba slavíka, s jehož „tlukotem“ spojovali svá lyrická 
díla jako výraz jejich prožitku a vnímání přírody a jejich reprezentantů 
z ptačí říše.  

Období slavnostního ptačího zpěvu spojeného s jarním a letním 
obdobím, vyjadřujícího radost z vyvedení nové generace ptáčat svého 
rodu, pominulo. 

I hrdličky divoké už zmlkly, neboť se vydaly, jako všichni tažní ptáci, 
někteří dříve jiní později, na dlouhou cestu na svá zimoviště v jižní Evropě 
a Africe. Předtím jim také nebylo příliš do zpěvu, neboť instinktivně cítily, 
že jejich cesta nebude snadná a je spojena s mnoha riziky. K odletu si 
vyhradili období měsíce září a znovu je snad uvidíme i uslyšíme až ve 
druhé polovině dubna příštího roku. 

Budeme se těšit, že se nám vrátí! 
Augustin Vlašic

 
 
 

Osmička v dějinách Židlochovic – 9. část 
1508 
V sobotu na den sv. Martina (11. listopadu) koupil panství židlochovské 
od Ladislava z Boskovic pan Vilém z Pernštejna, nejvyšší hofmistr 
království českého, který dále rozmnožoval tento majetek; byl také pánem 
v Nosislavi a Velkých Němčicích. Když pak v roce 1521 zemřel, odkázal 
panství Janu z Pernštejna. Po smrti tohoto dědice dostávají Židlochovice 
jeho tři synové – Jaroslav, Vratislav a Vojtěch, kteří se později o panství 
dělí. 
1838 
8. listopadu ve 4,10 hod. ráno bylo v našem městě cítit dosti silné 
zemětřesení. Bylo tak silné, že se lidé budili ze spánku. Večer před tím 
bylo úplné zatmění Měsíce a souhra těchto dvou přírodních úkazů byla 
mimořádnou zvláštností. 
1838 
Byla to veliká sláva, když dojela 11. listopadu 1838 do Brna z krátkého 
železničního úseku z Rajhradu první vlaková lokomotiva Moravia, která 
na tomto krátkém úseku (nejdříve dohotoveném) konala tři zkušební jízdy. 
Normální provoz na tomto úseku byl pak zahájen 15. prosince 1838 opět 
s velkou okázalostí. 
1848 

26. listopadu 1848 se konala v Židlochovicích schůzka speciální komise, 
která šetřila návrh na zřízení jednoduchého soudu v Židlochovicích. 
Počátkem ledna 1849 byly pak hledány pro soud úřední místnosti. 
Úřadování u okresního soudu v Židlochovicích bylo zahájeno 1. července 
1850 a u této soudní instituce bylo devět nově ustanovených úředníků.  
Původní soud měl pouze šest úředních místností, ač záhy (v r. 1897) 
potřeboval již 16 úředních místností. Ke stavbě nové soudní budovy, dnes 
budova zdravotního střediska, došlo až v r. 1909. 
1948 
22. listopadu se konala ve slavnostně vyzdobeném sále Národního domu 
plenární schůze Městského národního výboru, které se – kromě členů 
národního výboru zúčastnilo ještě přes dvě stě obyvatel města. Na této 
schůzi byl všemi přítomnými nadšeně schválen návrh, aby se nově 
zvolený prezident republiky Klement Gottwald stal čestným občanem 
města Židlochovic.  
1998 
V listopadových komunálních volbách byla zvolena starostkou města 
JUDr. Hana Kratochvílová. 

Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�

Moudrá slova Tomáše G. Masaryka 

„Samostatnost neudrží a nespasí žádného národa, národ si musí udržet 
samostatnost – spasí nás mravnost a vzdělanost.” 

„Přijímal jsem socialismus, pokud se kryl s programem humanitním.” 

„Nic není velké, co není pravdivé.” 

„Tož demokracii už máme. Teď ještě potřebujeme ty demokraty.” 
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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 
 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru 
v Židlochovicích za účinnou pomoc při 

zatopení rodinného domu.     M. a K. Vavříkovi 

�   �   �    

Nabízím dlouhodobý pronájem nebo 
prodej garáže na sídlišti Družba.    

����    776776776776    275 245275 245275 245275 245 

                                                        

 

Perspektivní firma hledá 

ŘIDIČE – ŘIDIČKY AUTOBUSU 
Požadujeme: 
• bydliště nejlépe v Židlochovicích nebo jeho blízkém okolí, 
• praxi v řízení alespoň 1 rok, 
• řidičský průkaz sk. D, 
• profesní průkaz, 
• časová flexibilita.  

Nabízíme: 
• odpovídající finanční ohodnocení, 
• moderní vozový park, 
• jízdní výhody pro zaměstnance i rodinné příslušníky,  
• další zaměstnanecké bonusy a výhody. 

Písemné přihlášky posílejte na níže uvedenou adresu naší 
společnosti nebo na e-mail blazejova@bors.cz  nebo  
prace@bors.cz. 

Informace získáte na adrese 
   BORS Břeclav a.s. 
   personáln ě-právní útvar 
   Bratislavská 26 
   690 62 Břeclav 

Případně na telefonním čísle: 

   519 444 211,  V. Blažejová , personalistka 

Mohlo by se zdát, že o minulosti Židlochovic 
bylo už vše řečeno a napsáno, že už na nic 

nového a objevného nemůžeme přijít. 
 Kdo stavbu kostela projektoval? Jak 

vypadala původní věž? Kdo stavbu kostela 
financoval? Kdo kostel stavěl?  
To vše naleznete v publikaci  

ŽIDLOCHOVICKÝ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. K ŘÍŽE, 

 která právě vyšla. Obdržíte ji za 40 Kč 
v turistickém centru na radnici. 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Meditace – jak objevit cestu k vnitřní harmonii  �  Tajné dějiny 
Evropy – výjimečné historické události 20. století  �  Cestovný 
informátor – Slovenská republika – cykloautoatlas  �  Měnín v 

minulosti a dnes  �  Uherský Brod – putování historií královského 
města  �  Masaryk a Hustopeče  �  Hustopečské pohledy �  
Města a obce Jihomoravského kraje: tradice, historie, turistika �  
Atlas ryb, obojživelníků a plazů  �  Francie – cestovní příručka 
s mapami �  Chorvatské pobřeží �  Pěstujeme brambory �  

Kaprařina pro každého – užitečné rady �  Zahrady po celý rok �   
 

Pro mládež:   
Štěňata – chov, péče, porozumění � Akvarijní rybičky – rostliny, 

vybavení, péče � Akvárium – mnoho vyzkoušených rad � 
Encyklopedie pro mladé rybáře � Kamarádi to nevzdávají – 

užitečné rady � Prvních tisíc anglických slov –  obrázková učebnice 
pro nejmenší � 

 



 

S turisty po hradech jižního horizontu 
Židlochovičtí turisté se koncem srpna opět vydali na výšlap do 

Rakouska. Navázali tak na podzimní výlet z roku 2004, kdy navštívili dva 
dolnorakouské hrady tyčící se nad řekou Dyjí, a to zříceninu hradu Kaja a 
nádherně položeného a zachovalého hradu Hardegg.  

Tentokrát jsme zamířili do městečka Laa, kam mnozí naši občané 
jezdí za koupáním. Město Laa (Láva) v minulosti proslulo vařením piva a 
údajně tu byl založen nejstarší pivovar v Evropě. Na místním hradě je 
muzeum, které výrobu piva připomíná. 

Dalším naším cílem byla zřícenina hradu Staatz (Stožec). Hrad je 
viditelný i z našeho území a leží na stometrovém vápencovém bradle. 
V letních měsících se tu pořádají indiánské hry. 

Také Loosdorf byl původně hrad, který Lichtenštejnové přestavěli 
kolem    roku    1750    na    zámek.   Dnes   se   zámek   chlubí   výstavou  

cínových figurek. 
Zřícenina hradu Falkenstein nad stejnojmennou obcí je také velmi 

dobře vidět z našeho území. V obci kdysi sídlil nejvyšší horenský soud, 
který byl příslušný také pro jižní Moravu a kam se vinaři ve sporných 
záležitostech odvolávali.  

Při dobré viditelnosti je z našeho Výhonu vidět několikakilometrové 
pásmo nevysokého pohoří. Jedná se o pahorkatinu s chráněným 
přírodním parkem zvanou Leiser Berge (Liské hory) s vrcholem 
Buschberg (491 m.). Právě tam jsme naši výpravu zakončili dobrým 
občerstvením v turistické chatě s přívětivou obsluhou a solidními cenami. 
Necelá čtyřicítka účastníků tak prožila krásný den plný nových poznatků 
na konci letošních prázdnin. 

Mgr. Miroslav Cvrk 
 

Vzhledem k množství materiálů v říjnovém čísle, které se týkaly voleb, nemohly být zveřejněny některé obvyklé rubriky. 
 Proto i je poněkud opožděně uveřejňujeme teprve nyní.                                                                                                                     

• 26. srpna navštívil naše město prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který je naším předním odborníkem v oboru dějiny křesťanského umění na 
 teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Seznámil se s římskokatolickým kostelem Povýšení sv. Kříže i se starým 
hřbitovním kostelem. Prohlédl si také budovu č. 32 ve Strejcově sboru. Poté navštívil oba kostely v Nosislavi. Zajímal se o historii 
těchto sakrálních staveb, které si fotograficky zdokumentoval. S historií uvedených památek ho seznámil K. Vavřík. 

• V době konání hodů byla v našem městě pořádána ještě jedna záslužná akce. Firma Hortiscentrum Ing. Petra Chocholáče 
uspořádala zajímavou prodejní výstavu růží. Navštívilo ji velké množství zájemců.  

• Zajímavé tabló židlochovických farářů, které je vystaveno v kostele, zhotovil pan Benedikt Čupa. Jsou na něm také vyfotografovány kostely, které patří do 
židlochovické farnosti. Starší kresba původního židlochovického hřbitovního kostela snad nejvěrněji zachycuje podobu, která odpovídá náčrtku Ederovu 
náčrtku, který jsme uveřejnili v letošním dubnovém čísle Židlochovického zpravodaje.  

• 15. září byla v židlochovickém Penny marketu otevřena další lékárna.   
• Necelých tisíc návštěvníků se přišlo podívat na zámecké slavnosti, které se konaly 7. září. Z toho asi 400 návštěvníků využilo příležitosti a zhlédlo interiéry 

židlochovického zámku. Náš dík patří ředitelství Lesního závodu, které tuto návštěvu umožnilo.  
• Ještě do 8. prosince je ve Vídni otevřena velká podzimní výstava obrazů Vincenta van Gogha. Je umístěna v centru Vídně v Albertině a je otevřena denně 

od 9 do 19 hodin, ve středu od 9 do 21 hod. Milovníci výtvarného umění tak mohou zhlédnout 140 děl tohoto významného holandského expresionistického 
malíře, jehož díla byla zapůjčena z veřejných i soukromých sbírek z celého světa. Cena běžné vstupenky je 10,50 €, důchodci a studenti 9 €. Podrobněji se 
informujte na internetových stránkách brněnských cestovních kanceláří. 

• Ve čtvrtek 2. října 2008 se uskutečnila tradiční benefiční akce Koláč pro hospic. Zaměstnanci a dobrovolníci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 
v Rajhradě nabízeli různé druhy koláčů, které zdarma napekly přední české pekárny Globus ČR, k. s., Karlova pekárna s.r.o., Penam, a.s. a United 
Bakeries, a.s. Na všech třech stáncích umístěných v centru Brna, Rajhradě a Židlochovicích byl o koláče nebývalý zájem a celkem se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 124 971 korun (Brno 67 276 Kč, Rajhrad 22 750 Kč, DLBsH vrátnice 1 700 Kč, Židlochovice 17 295 Kč, BVV 14 000 Kč, Střední odborná 
škola zahradnická Rajhrad 1 950 Kč).  Náš dík patří všem, kteří částkou 35 korun přispěli na onkologicky nemocné pacienty. 

• Rajhradští vydali Průvodce po pamětihodnostech. Jedná se o útlou, avšak velmi obsažnou brožurku, která je vydána k devíti informačním tabulím 
umístěným na různých památných stanovištích města. Samotná publikace je obsahově i graficky skvěle zpracována a je obdivuhodné, jaké množství 
informací i obrazového materiálu se vešlo na jedinou stránku, aniž tím utrpěla kvalita jedinečného dílka. Brožuru připravil do tisku zkušený pracovník 
Státního okresního archivu v Rajhradě Mgr. Ivo Durec za spolupráce Petra Žižky, Ing. Jiřího Milka a Ivana Zálešáka.   

• Až deset let za mřížemi může strávit čtyřiadvacetiletý muž z Pouzdřan, který začátkem července během necelé čtvrthodiny zaútočil v židlochovickém parku 
na dvě oběti. Tou první byla dvaaosmdesátiletá žena, kterou shodil s kola a ukradl jí tašku, v níž byla jen mikina, křížovky a propisovačka. Nadto ženě 
způsobil lehlé zranění. Také další sedmasedmdesátiletou důchodkyni srazil z kola na zem a ukrad jí tašku s mobilním telefonem, krabičku cigaret, dvě kila 
mouky a přes tisíc korun. Při pádu si žena zlomila obratel a rozbila hlavu. Po pachateli pátrala policie dva měsíce a zatkla ho koncem září.                                                               
Brněnský deník Rovnost 5. října 2008 

• 142 ukázek různých druhů jablek a na 30 druhů hrušek bylo vystaveno 23. října ve vinotéce na radnici. Židlochovičtí zahrádkáři tak opět předvedli vkusnou 
a zajímavou výstavu, která byla veřejností hojně navštívena. Pozornost vzbudily zejména odrůdy odolné proti strupovitosti.   

• Společenské noviny Probrněnsko přinesly 6. října na straně 6 v rubrice Židlochovický kalendář oznámení, že 10. listopadu 2008 se 
koná zájezd na degustaci mladého vána do Grosskrutu. Upozorňujeme, že tato informace je mylná a byla redakcí uvedeného 
měsíčníku zřejmě převzata z loňského roku. Je tedy zbytečné, abyste se na tuto akci přihlašovali. 

      NAVŠTIVTE VÝSTAVU KNAVŠTIVTE VÝSTAVU KNAVŠTIVTE VÝSTAVU KNAVŠTIVTE VÝSTAVU K    90. VÝROČÍ VZ90. VÝROČÍ VZ90. VÝROČÍ VZ90. VÝROČÍ VZNINININIKUKUKUKU    ČESKOSLOVENSKÉ REPUBČESKOSLOVENSKÉ REPUBČESKOSLOVENSKÉ REPUBČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKYLIKYLIKYLIKY    VVVV    MKK. MKK. MKK. MKK.     
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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: 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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