
Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Malé připomenutí aneb Z osvoboditel ů okupanti 
� Před čtyřiceti lety nastaly v Československu významné změny. Došlo 

k tzv. Pražskému jaru, což byl poklus o reformu socialismu. Politické 
změny v tehdejší ČSSR, které byly demokratizačním procesem, byly 
trnem v oku především Komunistické straně Sovětského svazu. Ta 
spolu s ostatními členy Varšavské smlouvy připravila vpád do 
Československa, který se uskutečnil 21. srpna 1968.  

� V noci z 20. srpna na 21. srpna 1968 začala invaze do 
Československa. První útočná vlna proběhla v ranních hodinách, kdy 
byla obsazena letiště, na která následně začala přistávat dopravní 
letadla s vojenskými jednotkami. Také v Židlochovicích se občané 
probudili do hluku letadel, která přistávala v nedalekých Tuřanech. 
Brzy se dozvěděli, že začala invaze jednotek Varšavské smlouvy. V 
dopoledních hodinách přenášel rozhlas dramatické scény se střelbou 
u Československého rozhlasu v Praze. Rozhlasové vysílání přechází 
do ilegality, aby pravdivě informovalo občany o situaci v zemi. Na 
Brněnsku zajišťovala informace o dění také radiotechnická rota v 
Rebešovicích u Brna, která byla součástí protivzdušné obrany státu a 
to za situace, kdy sama byla okupována.  

� Byla obsazena většina důležitých měst v tehdejší ČSSR, krátce po   
příjezdu   tanků   a   obsazení  letišť  na  kterých  přistávala  sovětská 
letadla s další vojenskou  technikou.  Veřejnost během prvního týdne 

okupace vyjadřovala silný odpor, sama však ničeho nezmohla; bylo 
přerušeno rozhlasové i televizní vysílání.  

� Následně došlo k potlačení československého pokusu o reformu, 
která byla považována sovětským vedením za kontrarevoluci.  

� V průběhu invaze bylo nasazeno do československých ulic přibližně 
5 000 až 7 000 tanků, které byly následovány velkým počtem 
pozemních jednotek v odhadovaném počtu 200 000 až 500 000 
mužů. Tanky i vojenské kolony se objevily také v Židlochovicích.  

� V průběhu invaze bylo 72 Čechoslováků zabito a stovky zraněny. 
Invaze měla za následek také emigraci přibližně 300 000 lidí z 
republiky (70 000 okamžitě po invazi).  

� Do 4. listopadu 1968 opustily Československo armády Polska, NDR, 
Maďarska a Bulharska. Sovětská armáda po okupaci zůstala na 
území Československa až do roku 1991, v odhadovaném počtu 
okolo 150 000 osob v třiatřiceti lokalitách. Do užívání jí byly předány 
celé vojenské prostory (např. Milovice, Libavá, Ralsko), kasárna 
(např. Olomouc, Horňátky, Rokytnice v Orlických horách) i některé 
civilní objekty (např. nemocnice Kostelec nad Černými lesy). V 
Milovicích bylo zřízeno velitelství sovětské Střední skupiny vojsk a 
podobně jako v Olomouci vybudováno pro ruská vojska město s tisíci 
byty.   

 Částečně převzato z internetové encyklopedie Wikipedie. 
                                                                                                                       

 
 
 
�

 
 
 
 
 
 
 

      Ročník XXXII                          Rok 2008                                        7- 8  

1 

Výběr z usnesení RM 16. května 2008 

RM ukládá: 
� podat žádost na poskytnutí příspěvku na 

zachování a obnovu kulturní památky 
sklepení radnice z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností  

� uzavřít smlouvu s firmou DABI Expo a.s. 
Brno a Zelenka s.r.o. Žabčice o provedení a 
zprovoznění veřejného osvětlení podél 
nového chodníku v lokalitě kalová pole 
nejpozději do zprovoznění prvního provozu 
v lokalitě a bezúplatné převedení tohoto 
veřejného osvětlení na město 

RM schválila: 
� dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu s obcí Hrušovany u Brna 
� příspěvek na soutěž v armwrestlingu ve výši 

15 000 Kč 

Výběr z usnesení RM 28. května 2008 

RM rozhodla:  
� uzavřít smlouvu o dílo na dodávku 

projektové dokumentace pro územní řízení 
na stavbu „Sběrný dvůr odpadů pro město 
Židlochovice“ s firmou EKO BIO VYSOČINA 
s.r.o.  

 

 
 
� vybrat jako zpracovatele územně 

analytických podkladů firmu Ageris s.r.o. 
� vypsat výběrové řízení na pořadatele hodů 

v letošním roce 
RM ukládá: 
� vyzvat VAK k opravě výmolu na Husově ulici 
� prověřit, zda je areál koupaliště připraven 

k zahájení provozu 
� jednat s vedením obce Vojkovice a 

investorem o   záměrech koupaliště  
RM schválila: 
� návštěvu Jednoty důchodců z partnerského 
     města Gbely a uvolnění finančních prostřed- 
     ků na konání této akce 

Výběr z usnesení ZM 28. května 2008 

ZM schvaluje:  
�  směrnici pro zadávání veřejných zakázek 
� závěrečný účet roku 2007, a to bez výhrad a 

bere na vědomí auditorskou zprávu  

ZM vydává: 
� obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou 

se stanoví místní koeficient pro výpočet  
daně z nemovitostí na území města 

 
 

 
 
� vyhlášku č. 2 /2008, kterou se stanovuje 

společný školský obvod ZŠ Židlochovice a 
Hrušovany u Brna 

 
 

 

 
 

PŮJČOVNÍ DOBA 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

O PRÁZDNINÁCH: 

Pondělí 8-11  13-17.30 hod. 

Středa  8-11  13-17.30 hod. 

Pátek zavřeno 

���� 



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

 Ztracená kronika 
 

Tržní řád 
Dnem 1. července vstupuje v účinnost Nařízení města č. 1/2008, kterým se vydává Tržní řád města Židlochovice. Tento řád byl zpracován na 

základě podnětu zastupitelstva města k regulaci nabídky zboží na náměstí.  K řešení této problematiky bylo možno přistoupit různým způsobem. Např. 
tak, že by byla zakázána nabídka jakéhokoli zboží. Zvolili jsme způsob zákazu jen některých druhů, jako např. pyrotechniky, použitého zboží, resp. 
zákaz nabízet zboží před domy, které jsou nemovitými kulturními památkami. Tržní řád dále v souladu se zákonem stanoví místa určená pro prodej, 
dobu prodeje, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti prodejních míst apod. Možná, že praxe ukáže, že jsme na něco pozapomněli, nebo že 
naopak občanům bude nabídka dosud nabízeného některého zboží chybět. Budeme rádi, když nám občané sdělí své názory na stávající regulaci, 
příp. návrhy na změny uvedeného nařízení.                                                                                                         Vlastimil Helma, JUDr. Ludmila Čermáková 

 
Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv 
Jihomoravský kraj připravil nový způsob informování občanů v krizových situacích pomocí posílání SMS zpráv na mobilní telefon. Nepůjde ale 

vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám mohou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života města. Pokud máte zájem dostávat 
informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, 
plynu, vody, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru: 

JMK mezera ZIDLOCHOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO 
POPISNE (text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez háčků a čárek).  

Příklad SMS zprávy:  jmk zidlochovice informace ano novak stepan*brnenska*20 
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Hned obdržíte zpětnou 

SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly 
zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, 
plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné a můžete kdykoliv ukončit odběr informací. Informace, které 
Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Přejeme Vám jen samé dobré informace.                                                       Vlastimil Helma, místostarosta 

 

 
Bylo by velmi zajímavé přečíst si městskou kroniku z roku 1968. Tehdejší události jistě musely vyvolat emoce u každého Čecha. Reakce na vpád 

vojsk Varšavské dohody byly u všech našich občanů jednoznačně negativní a vzbuzovaly pochopitelný odpor projevující se protisovětskými hesly, 
nápisy, pomalovanými výlohami a dalšími rozhořčenými projevy. Bohatá sbírka fotografií dokumentujících tehdejší dobu je uložena v městském 
archivu, avšak kroniku si bohužel přečíst nemůžeme. Už v roce 1969 nastala tvrdá éra tzv. normalizace, kdy vojenský vpád byl nazýván internacionální 
pomocí a všichni vedoucí pracovníci byli prověřováni. Jako základní odpověď byla očekávána pouze jediná věta: bezvýhradný souhlas se vstupem 
vojsk. Poněvadž kronika z roku 1968 zachycovala nesouhlas s vojenskou intervencí a následně by kronikáře zřejmě postihl vyhazov z funkce, bylo pro 
něho nejlepším řešením kroniku „ztratit“. Nezazlívejme mu to, existenční hrozba byla velmi silná. Zůstává však jeden problém, který by měl být řešen a 
alespoň částečně napraven – pamětníci by měli napsat události, jak se jim tehdy jevily.                                                                                                -kv- 

  

 
Sociální a finanční poradna ČR ve spolupráci s krajskou radou Jihomoravského kraje 

Svazu důchodců ČR informuje 
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, 

pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P 

Sociálně finanční poradna ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy: 
– na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele;  – na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic;  – na služby 

vybraného mobilního operátora (slevy 30 – 40 %), pevné linky, internet, Telefonica O2; – na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10 – 20 %); 
– na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10 až 20 %); – na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele. 

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P  sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní pojištění aut, pojištění 
domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. 

Neplaťte víc, než je potřeba! 

Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku. 

Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany 

Bližší informace: Kontaktní místo – Krajská rada Svazu důchodců, Běhounská 17, 616 00 Brno 
���� 545 575 257, mob.721 344 323. Úřední den: úterý 13 – 16 hod. 

 

Regionální turistické informační centrum 

Vzhledem k blížícím se prázdninám a době dovolených vyhlašuje Informační centrum (RTIC) Židlochovice akci  
ZAŠLETE NÁM FOTOGRAFII ZE SVÉ DOVOLENÉ.  Fotku nám můžete zaslat nebo osobně přinést na RTIC do 30. září 2008.  

Fotka může být v jakémkoli formátu. Všechny obdržené fotografie budou na podzim představeny v rámci  
výstavy Obrázky z cest občanů Židlochovic aneb Ze Židlochovic až na konec světa.  Výstava se uskuteční na podzim 2008 v prostorách 

šatlavy staré radnice. Jeden vylosovaný si bude moci vybrat po dvou vstupenkách na jakoukoli kulturní akci pořádanou městem Židlochovice. 
Kontakt: senkyrik@zidlochovice.cz 
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Zahrada v červenci a v srpnu 
Od začátku měsíce vyséváme dvouletky pro jarní 
kvetení. Zatažené cibuloviny a hlíznaté květiny 
vyjmeme ze země a uskladníme v suchém a 
vzdušném místě. Po zaschnutí odstraníme staré 
slupky a ponecháme v klidu, nejlépe při teplotě okolo 
20 stupňů., až do termínu nové výsadby. Odkvetlé 
květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý 
(pětičetný) list, u mnohokvětých odstraňujeme celá 
květenství. Jen tak rovnoměrně obrazí a budou 
opakovat květ. 
Je ideální doba pro rozvoj padlí na listech některých 
okrasných keřů, např. tavolníku, dřišťálu, javoru, 
mahónie a jiných. V případě silnějšího výskytu bílého 
povlaku na listech ošetřujeme rostliny vhodnými 
fungicidy. 
V červenci očkujeme nejen růže, ale i ostatní okrasné 
keře na tzv. spící očko. Tímto způsobem lze množit 
javory, okrasné jabloně, šeříky, jeřáby břízy, lípy a 
další dřeviny. 
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, 
hlavně mělce kořenící keře nebo stromky rybízu, 
angreštu, dále nízkokmeny jabloní na zakrslých 
podnožích a broskvoně, které na zvýšenou spotřebu 
vody reagují výrazně vyššími výkony. 
Maliník musíme dostatečně zalévat především 
v době dozrávání. Sklizené výhony odřízneme co 
nejdříve po sklizni těsně u země. 
Češeme pozdní odrůdy třešní, višně, meruňky, 
broskve a ve druhé polovině měsíce i letní odrůdy 
jablek nebo hrušek. 
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem 
podepřeme, aby se nezlomily. Pokračujeme ve 
sklizních rybízu černého, červeného a bílého, dále 
angreštu, malin a zahradních borůvek. Dokončíme 
sklizeň plodů jednoplodících odrůd jahodníku. 
Hned po sklizni nebo současně s ní můžeme prořezat 
třešně, pokud jsme tak již neučinili dříve, v době 
kvetení. 
Ošetříme přeroubované stromy a probereme obrost 
pod rouby, pokud znovu prorůstá nebo jsme tak 
neučinili v předchozím měsíci. 
Vyčistíme porosty jahodníku od starých listů a 
nežádoucích odnoží a přihnojíme je kombinovanými 
či jednosložkovými hnojivy.  Od poloviny července 
začínáme s očkováním jednotlivých ovocných dřevin 
ve druhé míze.  
V červnu byl vhodný termín pro zastrčení letorostů 
révy vinné do drátěnky. Tuto pracovní operaci 
zopakujeme i v červenci. 
Na révě vinné se mohou objevovat příznaky 
napadení plísní révy vinné. Je třeba být připravený na 
zásah měďnatými přípravky s ostatními fungicidy 
určenými proti plísni révy. 
Podle potřeby zeleninu okopáváme a udržujeme 
v bezplevelném stavu. Husté výsevy kořenových 
zelenin jednotíme. 
Ve sklenících a fóliovnících pravidelně sklízíme 
rajčata, papriky a okurky.  Nezapomínáme také na 
pravidelné větrání, závlahu a stínění proti 
nadměrnému slunečnímu svitu. 
Tyčková rajčata vyvazujeme k opoře a vylamujeme 
postranní výhony. 
Vysévat ještě můžeme karotku, dále pekingské a 
čínské zelí, salát, čekanku hlávkovou, ředkev a 
špenát. 
Sklízíme bylinky a koření pro sušení. Sklizené rostliny 
sušíme na suchém a temném místě.  

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 

Program sportovních a kulturních akcí 
 v červenci ...   

 Výstava meruněk ve vinotéce na radnici 
Termín bude vyhlášen podle doby zrání. Pořádá ZO ČZS.  

� � � 
Sobota 5. července – 8 hod. – Turnaj v nohejbalu 

na fotbalovém stadionu. Pořádá kulturní a sportovní komise rady města.  
� � � 

Sobota 5. července – 17 hod. – Pod jižním nebem – 
 koncert v židlochovickém zámku. V programu vystoupí operní pěvec  
Martino Hammerle Bortolotti a muzikálová zpěvačka Ilaria Savini.  

Pořádají DPS Skřivánek a Sdružení Židlochovice.  
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek v RTIC na radnici. 

� � � 

Židlochovické letní večery 
Čtvrtek 24. července 20 hod. – Irský večer na letním kině. 

Vystoupí DÉMÁIRT – soubor irských tanců YMCA Brno  
společně s kapelou The Bottlewash Band.  

 Pořádá město Židlochovice. 
� � � 

19. – 31. července – Letní tábor 
Sboru dobrovolných hasičů v Přešovicích u Rouchovan. 

 

... a v srpnu   
 

Židlochovické letní večery 
Čtvrtek 7. srpna 20 hod. – Noc na Karlštejně – 

 divadelní představení ochotnického divadla z Hlíny na letním kině. 
 Pořádá město Židlochovice. 

� � � 
11. – 15. srpna – Příměstský tábor v areálu ZŠ 

Pořádá Sdružení Židlochovice. 
� � � 

Židlochovické letní večery 
Čtvrtek 21. srpna 20 hod. – Večer moravských lidových písní 

na letním kině. Vystoupí mužácký sbor Šatavan ze Žabčic. Před začátkem a během 
večera ochutnávka vín divadelní z vinařství Flajšinger. Pořádá město Židlochovice. 

� � � 
Sobota 20. srpna – Po hradech na jižním horizontu – Rakousko 

(Laa a.d.Thaya, Falkenstein, Mailberg, Staatz, Loosdorf, Hanselberg) 
Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží.  

Poplatek 200 Kč, doporučujeme kapesné 10 € na vstupné a dále pojištění na jednodenní 
cestu do zahraničí. Přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 

 Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk. Informace � 604 290 303.  

Omlouváme se za neuskutečnění červnového zájezdu do Orlických hor. Vzhledem  
k plně obsazeným ubytovacím kapacitám (školní výlety) se i přes osobní jednání 

 nepodařilo zajistit ubytování. 
� � � 

  Sobota 30. srpna – 21 hod. – Speed Racer – film k ukončení prázdnin na letním 
kině. Pořádá město Židlochovice.   

� � � 

Vzhledem k narůstajícímu počtu kulturních akcí bude od zářijového čísla  

tato rubrika vložena do Zpravodaje jako samostatná příloha.  
� � � 

   



Královna Maria Kristina ze Židlochovic 
 

Proměnlivé letošní jaro 
 

Před sto padesáti lety 21. července 1858 se manželům Karlu Ferdinandovi a arcivévodkyni 
Alžbětě narodila dcera Maria Kristina. Světlo světa spatřila v židlochovickém zámku. Byla neteří 
rakouského císaře Františka Josefa I. a jeho bratra mexického císaře Maxmiliána I.  

V roce 1879 se stala druhou manželkou španělského krále Alfonse XII., který ovdověl. Prý se 
k sobě nehodili, poněvadž Alfons XII., jak o něm uvádí literatura, byl bojácným a plachým. Po šesti 
letech v roce 1885 panovník zemřel. Jejich syn Alfons XIII. se narodil 17. května 1886 jako pohrobek. 
A tak se Maria Kristina, musela ujmout regentství. Ve svém důsledku to znamenalo, že se musela 
ujmout panovnického trůnu, než dospěje Alfons XIII.  

Královna, neznalá politických intrik, si nechávala radit od rádce Sagasty, se kterým navázala úzké 
přátelství. Vládla rozumně a vyváženě plných sedmnáct roků svého regentství. Zavedla pacifistický 
systém střídání ve vykonávání moci mezi liberály a konzervativci a tím konsolidovala svoje vládnutí až 
do začátku XX. století. Za doby jejího vládnutí nedocházelo ke střetům mezi dynastiemi, respektovala 
se doba voleb, volba kandidátů i vytváření vlád.  

Jejím nejvroucnějším přáním bylo předat královskou korunu synovi. To se podařilo v roce 1902, 
když Alfons XIII. dosáhl plnoletosti a byl prohlášen králem Španělska. Od tohoto okamžiku zasvětila 
Maria Kristina svůj život dobročinnosti a rodinnému životu. Když se v roce 1906 krátce po nástupu na 
trůn Alfons oženil, uzavřel sňatek s vnučkou královny Viktorie britskou princeznou Viktorií Eugenií 
z Battenbergu, užívala Kristina titul královna – matka.  

Zemřela v královském paláci v Madridu 6. února 1929 a byla pohřbena v královské hrobce 
kláštera v Escorialu.  (V Židlochovicích se mylně traduje, že zemřela v Římě.) 

Maria Kristina měla s Alfonsem XII. tři děti: Marii Mercedes, princeznu z Asturie (1880 – 1904), 
Marii Terezii španělskou královskou dceru (1882 – 1912) a již zmíněného Alfonse XIII. (1886 – 1941).  

V době svého vládnutí byl Alfons XIII. pod vlivem matky a konzervativních rádců; odmítal zejména 
sociální požadavky. V Katalánsku zesílil za jeho vlády antiklerikalismus. Alfons XIII. přežil několik pokusů o atentát. Po neúspěšných afrických taženích 
(1909 – 21) přijal roku 1923 diktaturu Prima de Rivery. Po jeho pádu abdikoval i Alfons (1930) a po vítězství levice ve volbách (1931) odešel do exilu, v 
němž i zemřel; na trůn se vrátil roku 1975 až jeho vnuk Juan Carlos (dnešní španělský král).  

Španělský král Alfons XIII. navštívil 16. listopadu 1905 Židlochovice. Je dostatečně známo, že byl okázale přivítán německými představiteli města 
na židlochovickém náměstí. Čeští vlastenci jej přivítali transparentem Vítán buď nám králi, v našem českém kraji. Nápis přes celou šířku náměstí byl 
považován za provokaci a demonstraci češství.  

Překlad ze španělštiny a fotografii z internetových stránek připravil Ing, Zdeněk Ponížil a Karel Vavřík.  
O Marii Kristině uveřejnil Židlochovický zpravodaj v čísle 12 z roku 1987 článek Královna ze Židlochovic (autor Josef Forbelský)  

a v čísle 1 z roku 1988 byl otištěn článek Židlochovice v rodokmenu španělských králů (autor JUDr. Mirko Rosenbaum). 
 

Na konci února se již zdálo, že jaro je již za dveřmi. Březnová 
skutečnost (a tedy i začátek jara) však byla trochu jiná. V dubnu jsme se 
řádného jara dočkali až v samotném závěru, předtím bylo dosti „aprílově“ 
proměnlivo. V květnu jsme si užili jarního až letního počasí (v závěru 
první třicítka) přerušeného několika chladnými a deštivými dny. Celkově 
bylo jaro dosti „normální“, ale značně proměnlivé. A nyní jednotlivé 
měsíce v řeči čísel podrobněji. 

Březen byl v porovnání s dlouhodobým průměrem vcelku normálním 
měsícem a zásadně nevybočoval s obvyklých charakteristik a projevů. Na 
první pohled se však mohlo zdát, že se příliš jarně netvářil. Klimatické 
charakteristiky však hovoří zcela jasně. Průměrná teplota +5,17°C byla 
jen o málo vyšší (+1,07°C) než dlouhodobý průměr a srážkově byl měsíc 
také o málo nad normálem (32,3 mm = 124 %). První polovina měsíce 
byla předjarní, dosti větrná, deštivá a proměnlivá s občasnými ranními 
mrazíky. Vyskytly se také dvě jarní bouřky. Týden před a týden po prvním 
jarním dnu (časné Velikonoce) počasí připomínalo spíše zimu (sněhové 
přeháňky a teploty pouze do +8°C). Pouze oteplení v samotném závěru 
měsíce navodilo atmosféru nastupujícího jara. K pocitu pokračující zimy 
přispělo i celkem 5 dnů se sněžením (kolem prvního jarního dne). Za celý 
„zimní“ měsíc se vyskytlo 11 dnů s mrazem (minimální teplota –5,1°C 
zaznamenaná dne 7. 3. 2008). Maximální teplota +18,3°C se vyskytla 
poslední březnový den (do té doby byla maximální teplota nižší než 
v únoru). Jarní projevy v přírodě byly nepatrně časnější (vzhledem 
k teplému závěru zimy). Mandloně rozkvetly 15. března a meruňky 28. 
března.  

Nejstudenějším březnem se stal ten v roce 1996 s průměrnou 
teplotou +0,8°C (odchylka -3,3°C) , který  měl  23  dnů s ranním mrazem,  

11 dnů se sněhovou pokrývkou a maximální teplotu v celém měsíci pouze 
+10,3°C. Nejteplejším březnem se stal ten loňský s průměrnou teplotou 
+7,4°C (odchylka +3,3°C), pouze 2 dny s mrazem a minimální teplotou 
jen –0,5°C.  

Druhý jarní měsíc odpovídal počasím své „aprílové“ pověsti. Letošní 
duben byl teplotně normální a srážkově podnormální. Po většinu měsíce 
převládalo svěží „aprílové“ (proměnlivé) jarní počasí. Až ke konci měsíce 
počasí začalo připomínat skutečné jaro v plném proudu. Průměrná teplota 
v dubnu byla +10,53°C (odchylka +1,33°C) a úhrn srážek 22,3 mm 
představuje 59 %. Nejnižší teplota se vyskytla 8. dubna, kdy bylo ráno 
naměřeno -0,8°C (jeden ze tří dnů s ranním mrazem). Nejteplejším dnem 
se stal 11. duben, kdy teplota dosáhla +23,6°C. O průměrném charakteru 
měsíce vypovídají pouze 4 dny s teplotou nad 20°C a žádný letní den 
(nad 25°C). Tak, jak meruňky rozkvetly již v březnu, tak také třešně 
začaly kvést dříve a to již 9. dubna a jahody pak rozkvetly 17. dubna.  

Nejchladnějším dubnem byl ten v roce 1997 s průměrnou teplotou 
+7,0°C (odchylka -2,2°C). O chladném průběhu tohoto měsíce napovídá 
11 dní s mrazem (minimální teplota -3,7°C) a 2 cm sněhu, které napadly 
ráno 16. dubna. Nejteplejší duben byl pak v roce 2000 s průměrnou 
teplotou +13,5°C (odchylka +4,3°C) s chladnější 1. polovinou měsíce a 
teplejším koncem měsíce, kdy se již objevily letní dny (celkem jich bylo 7, 
maximální teplota +27,6°C). 

Květen se do třetice stal také vcelku „normálním“, i když z hlediska 
počasí dosti nevyrovnaným měsícem. Průměrná teplota +15,80°C 
znamená odchylku +1,20°C, naměřených 48,9 mm srážek představuje 
87,3 % normálního úhrnu. Téměř tři týdny panovalo „krásné“ jarní až 
téměř letní slunečné počasí s minimem srážek. Denní teploty

 
 
 

Portrét Marie Kristiny vytvořil  
Juan Aldaz y Sancho. Obraz je umístěn 

v Galerii krásného umění v Madridu.  
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Top Talent v základní škole  
Kavky v zámeckém parku 

(v úvodu měsíce kolem 20°C) postupně stoupaly až na hodnoty kolem 
25°C. Srážková bilance byla upravena na přelomu 2. a 3. dekády, kdy 
v několika deštivých dnech napršel téměř celý měsíční úhrn. Teploty 
v tomto období vystupovaly jen málo nad 10°C. V závěru se počasí 
postupně zlepšovalo a dočkali jsme se prvního letošního tropického dne 
(31. května maximální teplota +30,7°C). Minimální teplota byla 
zaznamenána 2. května, kdy teplota klesla na +6,3°C. Letních dnů bylo 
zaznamenáno celkem 10 a jeden den se vyskytla bouřka. Třešně dozrály 
16. května a jahody 22. května.  

Nejchladnější byl květen 1990 s průměrnou teplotou +10,6°C 
(odchylka -4,0°C)  s žádným  letním dnem  (maximální  teplota +22°C)  a  

16 dny s teplotou pod 15°C. Nejteplejší květen pak byl v roce 2003 
s průměrnou teplotou +17,6°C (odchylka +3,0°C), kdy bylo celkem 17 
letních a 2 tropické dny (maximum +31,3°C již 8. května).  

A tak po normálním jaru zde již máme léto v plném proudu. 
Zaznamenáváme zprávy o přívalových srážkách a krupobitích v různých 
částech naší vlasti. Židlochovicím se naštěstí takovéto projevy počasí 
vyhýbají, i když deště (zvláště pro zahrádkáře) by mohlo být více. A tak si 
na závěr přejme, aby se léto vydařilo, abychom na dovolených načerpali 
nové síly a nemuseli jsme po návratu řešit následky negativních projevů 
přírodních živlů. 

Ing. Karel Král 

Kavka, pták černé barvy se šedým límcem po stranách  
krku velikosti holuba, je v naší zemi poměrně hojná. Vytváří 
páry a jejich vztah bývá trvalý. Žije převážně v koloniích. 

U nás víme o kavkách po celý rok. V zimním období se 
nám připomínají jejich voláním ŤA-ŤA ve společných 
velkých hejnech s krákorajícími havrany kroužícími večer co 
večer nad krajinou v okolí města při příletu na jejich 
spávaniště v lese u Svratky. 

Na rozhraní zimy a jara, kdy havrani u nás končí svoji 
zimní misi a vracejí se domů, na východ, se od nich kavky oddělují a 
zaujímají svůj na podzim opuštěný prostor působení. 

Přitom vytvářejí kolonie, jak je to u krkavcovitých ptáků obvyklé. 
V našem zámeckém parku existuje od nepaměti také jedna z těchto 
kolonií kavek. Není to ojedinělý jev. I v jiných lokalitách existují takové 
kolonie. Podmínkou jejich vzniku je dostatek vysokých stromů, kde jsou 
dutiny. V nich si staví svá hnízda. V parku jich ubylo při vykácení starých 
lip v alejích.  

Obsazují také umělé budky, nebo stará hnízda dravců. Mohou 
využívat stejné hnízdo po několik let za sebou. Existenci kavčí kolonie 
hned připomene typická zvuková kulisa vytvářená mnoha ptačími hrdly 
opakovaným vykřikováním ŤA-ŤA. 

Kavčí kolonie vznikají i ve městech, kde využívají ke hnízdění dutin 
na vysokých stavbách, věžích, zříceninách atp. Svůj život tam přizpůsobí 
bez problému soustavnému kontaktu s člověkem stejně jako v parku. 

Poprvé se kavky výrazně ozvou na jaře, kdy řeší konflikty o hnízdo u 
děr do dutin stromů, ve kterých kavčí páry hodlají zahnízdit. Je u toho 
hodně křiku zdaleka slyšitelného. Lidem by jistě stačilo, kdyby se kavky 
připomínaly méně hlučně. 

Hlasitým kavčím projevem je provázena i další fáze kavčího života 
v parku a to v období krmení mláďat. Z desítek hnízd, z jejichž vstupních 
otvorů vytesaných kdysi datli vykukují hladové zobáčky mladých kavek, 
které se překřikují při podávání potravy přinesené jejich rodiči. Každé 
z nich chce být přednostně obslouženo. Pořád se jim zdá, že obsluha by 
měla být rychlejší i když se rodiče snaží v nejbližším a vzdálenějším okolí 
pro mladé potravu získat. 

Potrava sestává převážně ze hmyzu, červů, housenek, ale při snaze 
potravu za každou cenu získat, vyplení kavka i ptačí hnízda s vajíčky 
nebo mláďaty. Přitom využívá svoji bystrou, lstivou a i násilnou povahu, 
jako většina krkavcovitých ptáků. 

 

Lesníci přesto považují kavku za užitečnou, protože 
hubí lesní škůdce, zejména housenky a chrousty 
v době jejich přemnožení. 

Posledním mimořádným hlasitým obdobím 
v kolonii kavek je čas, kdy mladé vylétají z hnízd. 
Možná ze strachu a nejistoty křičí svým ŤA-ŤA na 
své rodiče ve snaze být s nimi v těsném kontaktu. Ti 
naopak vykřikují svoje varování tímtéž ŤA-ŤA, aby se 
příliš nevzdalovali a oni mohli jejich první prolety 

sledovat. Ze vzájemného překřikování v uších zaléhá.  
K úplnému utišení v kavčí kolonii dochází na podzim, kdy všechny 

kavky opustí park a přidají se do hejn havranů, kde převezmou jejich 
režim, ve kterém setrvávají až do jara. 

V parku nastane relativní klid, ale neosiří. Zůstane tam mnoho jiných 
ptáků, kteří u nás přezimují a dávají o sobě také vědět. Někteří více, jiní 
méně. Nejméně výrazná je ptačí drobotina sýkor, brhlíků, stehlíků, 
pěnkav, čížků, konopek, šoupálků. Střizlíci si i v zimě jako jediní rádi 
zazpívají. Tito užiteční ptáčci většinou hmyzožraví mění na zimu poněkud 
způsob svého života. Jednotlivě, ale většinou v malých hejnkách se 
toulají zimní krajinou, přeletují z místa na místo při hledání potravy. Ne 
vždy ji v parku v potřebném množství a druhu nacházejí. Možná, že 
v dosahu na krátký, nebo i delší přelet mají lepší výběr. Proto to zimní 
toulání. 

Tyto drobné ptačí čiperky jsou přehlušovány robustnějšími ptáky. 
Třeba skřehotavými sojkami když varují vše živé okolo před nebezpečím. 
Přítomnost člověka doslova vykřičí. 

Sem tam se hlasitě ozve datel, žluna, strakapoud. I vyplašený kos 
zhurta vykřikne svůj úlek. 

Z dravců o sobě dává vědět nejvíce káně. Když vyhlíží na vysokých 
stromech svoji kořist a občas dlouze zapíská. Dost hlučně si počíná 
v parku bažant kohout, zejména když se chystá hřadovat a hřmotně 
vylétá na vyšší strom. Oživuje šeré podvečery v parku. 

Příchodem jara se do parku vrací ptačí zpěv naplno. Spustí všichni, 
včetně těch tažných, kteří se k nám vrátili. Samozřejmě vrací se i kavky. 

Nastane všeobecný ptačí ruch při námluvách a hnízdění. To vše je 
provázeno zpěvem. Ptačí zpěv je pro nás samozřejmostí a těší nás. Bez 
něj bychom si náš život snad ani neuměli představit. 

A nakonec ani bez těch kavek. Patří přece do řádu pěvců!    
                                                                                                                    

Augustin Vlašic 

V Masarykově kulturním domě v Židlochovicích proběhla dne 28. května 2008 1. dětská talk show – Top Talent. Již název sám o sobě říká, že se jednalo 
o prezentaci těch nejlepších žáků, kteří si oblíbili nějakou dobrou zájmovou činnost a intenzívně se jí věnují. Mnozí z nich dosáhli velice pěkných výsledků.      
O tom jak se ke své činnosti dostali, kdo je vede a v jakých podmínkách mohou svou činnost provádět  zhruba s třiceti dětmi věku do 15 let veřejně hovořilo     
6 dětských moderátorů – žáků 8. ročníku: Anita Damborská, Dan Kottas, Nikola Havlíčková, Honza Kozel, Nina Wágnerová, a Radim Helma.  

Mezi dětskými talenty se objevili  fotbalisté Vojtěch Schiller a Marek Buc, řada dalších fotbalistů, pákař Filip Chalupa, tanečník Marek Giňa, judisté David 
Meloun, Hana Lemonová a další jejich kamarádi, členové pěveckého sboru Skřivánek Michaela Krejčiříková a Tomáš Kubíček, loutkoherci z Blučiny, houslista 
Sváťa Káňa, badmintonista Michal Světnička a další žáci ZŠ Židlochovice. Rozhovor s nimi byl doplňován ukázkami z videozáznamů přes počítač, které 
předváděl a koncepčně sestavil poslední z našich „TopTalentů“, Honza Ševčík z Rajhradu.                                                                                   Mgr. Jiří Kostka 
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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 České a 

Slovenské republiky �  Francie –  cestovní příručka s mapami 
�  Chorvatské pobřeží – cestovní příručka s mapami �  

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 mladého rybáře � Kamarádi to nevzdávají – 
užitečné rady � První tisíc anglických slov –  

 obrázková učebnice pro nejmenší � 
   

Nábytek Mikulík Vranovice přijme 
truhláře, operátory NC a CNC center, 
dělníky do výroby nábytku – možné 
 i zaučení, vhodné i pro absolventy.  

Informace: 
� 608 815 550, 608 457 686       

pro dohodnutí termínu pohovoru. 

6 

Řádková inzerce 
Prodám pozemek na stavbu garáže 

v Židlochovicích.  
 � 547 238 175 (večer) 

�  �  � 
Koupím za hotové pěkný rodinný dům.  

Pozdější stěhování možné. Prosím nabídněte.  
 � 775 674 572 (i sms) 



 

Osmička v dějinách Židlochovic – 6. část 
1948 
K 1. červenci bylo provedeno v Židlochovicích sčítání. Město mělo 2 670 
obyvatel, z nichž bylo 20 bez státní příslušnosti a 5 cizinců. Z celkového 
počtu bylo 2501 římských katolíků, 70 československé církve, 44 
českobratrských evangelíků, 8 pravoslavných, 44 bez vyznání. Domů bylo 
563, domácností 930. K městu patřilo 568,61 ha půdy: 385,23 ha polí, 
5,66 ha luk, 26,05 ha lesů, 68,08 ha zahrad a ovocných sadů, 22,68 ha 
pastvin, 20,56 ha zastavěné plochy, 37,71 ha neplodné půdy, 2,64 ha 
vinic. Ve městě bylo 56 koní, 94 krav, 230 koz, 291 vepřů. Město mělo 14 
obchodních živností, řemeslných nekoncesovaných 78, řemeslných 
koncesovaných 17, jiných koncesovaných živností 6, svobodných 
povolání 24. Cukrovar měl 63 stálých, 15 nádeníků a 300 sezónních 
zaměstnanců; chemická továrna Avion 21, výroba klobouků 7, válcový 
mlýn 6, kruhová cihelna 44, místní správa Státních statků 14 stálých a 14 
sezónních zaměstnanců, správa Státních lesů 26, hospodářské družstvo 
69 zaměstnanců. V úřadech pracovalo: okresní soud 12, obecní úřad 6, 
zásobovací oddělení 3, berní úřad 15, katastrální úřad 4, důchodová 
kontrola 4, úřad ochrany práce 4, okresní národní pojišťovna 15, 
ředitelství Státních statků 11, poštovní úřad 17, technické oddělení pošty 
5, železniční stanice 21, bezpečnostní stanice 5, školy 30, farní úřad 2, 
notářství 3, dva advokáti se 4 zaměstnanci, okresní spořitelna a      
záložna 7.  

1948 
Krátce po únorových událostech (demise části vlády) v roce 1948 
připravila okresní organizace KSČ 15. července 1948 do zámeckého  
 

 
parku mohutnou manifestaci pod heslem Hustopečsko v práci a 
budování. Slavnost byla velmi četně navštívena.  

1948 
V neděli 22. srpna se konala v Líšeňském údolí za přítomnosti 170 000 
lidí krajská slavnost. Celá oficiální delegace, která do Líšně přijela, byla 
ubytována na našem zámku. Byli to předseda vlády A. Zápotocký, 
předseda sněmovny Dr. John, ministři Zdeněk Fierlinger, Dr. Dolanský, 
Jos. Plojhar, Ing., Ludmila Jankovcová, za ÚV KSČ Marie Švermová a 
Geminder, sovětský velvyslanec Silin, polský velvyslanec Olszewski a 
mnozí jiní.  

1948 
V srpnu 1948 vzpomínaly Židlochovice na velkolepých oslavách 75. 
výročí povýšení na město. Byla vydána publikace Židlochovice v letech 
zápasů a budování, konal se sjezd rodáků a přátel města a v neděli 29. 
srpna velké slavnosti u Okresního muzea, kde bylo i mnoho oficiálních 
hostí z ministerstva informací, ministerstva techniky, z Ústřední 
moravských obcí, měst a okresů a jiných orgánů a úřadů. K tomuto výročí 
bylo uspořádáno i několik výstav včetně expozice Okresního muzea. Po 
celou dobu oslav bylo v Židlochovicích několik set návštěvníků.  

1968 
21. srpna se město probudilo do hukotu letadel sovětské okupační 
armády. Ještě celý týden projížděly městem vojenské kolony různými 
směry. Město bylo pomalováno protisovětskými a protiokupačními hesly. 

Z kroniky Ozvěny věku a dní připravil -kv-.

 
 
 

Na Pohansko a k soutoku Dyje a Moravy 
Když na počátku 19. století nechali Lichtenštejnové postavit empírový 

lovecký zámeček Pohansko, netušili, že k jeho stavbě vybrali místo, které 
kdysi obývali staří Slované. Salet s mohutnými postranními arkádami 
zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie. 
Architektonický návrh pochází z dílny samotného vynálezce tužky Josefa 
Hardmutha.  

Na území Pohanska se v 9. století rozkládalo nejrozsáhlejší raně 
středověké opevnění v Česku. Uvnitř velkomožského dvorce byl kostel a 
pohřebiště, stávaly tam domky, chlévy, stodoly i sýpky. Archeologický 
výzkum se zde provádí od roku 1958 a dodnes se tu a tam objeví nějaká 
prastará cennost. Ve výzkumné sezóně může sledovat nové objevy přímo 
v terénu i laik. 

To nejzajímavější co se našlo, bylo podle velikosti buď vystaveno v 
zámečku, nebo zrekonstruováno na původním místě. Keramické výrobky, 
dřevěná vědra, zemědělské a řemeslnické náčiní, jezdecká výstroj, 
zbraně, zlaté a stříbrné šperky – to vše teď odpočívá místo v hlíně na 
sametových polštářcích ve skleněných vitrínách expozice Slovanský 
památník. Staroslověnská svatyně a velkomoravská polozemnice stojí v 
areálu muzea v přírodě stejně jako před tisíci lety. 

Při procházce areálem má návštěvník pocit, že neputuje prostorem, 
ale časem. Na naučné stezce je zachycen vývoj nevelkého místa 
uprostřed lužních lesů od 6. století donedávna. Třeba zrekonstruovaný 
řopík, jedna z pevnůstek, které za Hitlera chránily Československo, 
připomíná historii stále živou. Mimochodem, oficiální jméno řopíku je 
„lehký objekt vzor 37“. Přezdívka vznikla podle Ředitelství opevňovacích 
prací. 

Soutok Moravy a Dyje má rozlohu 4 480 hektarů. Leží v katastrech 

dvou sídel – Břeclavi a Lanžhota. Jediným trvale osídleným místem je 
hájenka Dúbravka.. Převážná část leží uvnitř rozsáhlé obory Soutok. Z 
geomorfologického hlediska spadá celé území do podcelku Dyjsko-
moravská niva, který je nejnižší částí Dolnomoravského úvalu. Nejnižším 
bodem je soutok Moravy s Dyjí – 148 m n. m.  

Hlavními osami říční sítě v oblasti jsou řeky Morava a Dyje, jižně od 
Lanžhota vtéká na území Kyjovka, která se vlévá do Dyje. Z regionálně 
geologického hlediska náleží oblast k vídeňské pánvi. 

Až do roku 1945 byla oblast součástí rozsáhlých majetků rodu 
Lichtenštejnů, kteří ji využívali jako oboru, a vstup do obory byl spojen s 
určitými byrokratickými potížemi. Po roce 1948 se území stalo součástí 
pohraničního pásma, a tím byla možnost soustavného botanického 
bádání na dlouhou dobu skoro vyloučena.  

Specifický vodní režim umožňuje existenci rozmanitých typů 
vegetace, často se zcela odlišnými ekologickými nároky, na území 
geologicky jednotvárném a jen nevýrazně výškově členěném. Převážnou 
část území pokrývají lesy.  

První přírodní rezervace – Ranšpurk, Cahnov a Soutok – byly 
vyhlášeny v roce 1949. V roce 1992 byly rekategorizovány a sloučeny ve 
dvě národní přírodní rezervace – Ranšpurk a Cahnov-Soutok – o celkové 
rozloze 32,46 ha.  

Oblasti lužních lesů a luk na soutoku Moravy a Dyje se dostalo 
několikerého mezinárodního uznání. Od roku 1993 jsou Mokřady dolního 
toku Dyje registrovány v seznamu Ramsarské úmluvy na ochranu 
mokřadních území.                                                                   

 
 Převzato z internetových stránek  
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  TIP NA VÝLET 
 

Moudrá slova: 

Politici jsou našimi zaměstnanci – jsou odpovědni za hladký chod věcí. Jejich povinností není pracovat pro sebe, ale pracovat 
pro společnost, která je zvolila.   

Alexandra Berková, spisovatelka, scenáristka a novinářka (� 2. 7. 1949, � 18. 6. 2008)       
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• V sobotu 14. června navštívilo čtyřicet židlochovických seniorů partnerské město Gbely, kam byli pozváni tamní Jednotou 
důchodců. Srdečné přivítání předsedkyní paní Jurigovou i bohatý program místního folklorního souboru Gbelan byl pro 
všechny návštěvníky příjemným překvapením. Přítomni byli také zástupci samosprávy – primátor Gbel Ing. Hazlinger a 
náš místostarosta Vlastimil Helma.  Jednota důchodců z Gbel navštíví naše město 7. září.     

• Brněnský deník Rovnost 22. května 2008 uvedl sérii článků o Židlochovicích. Jeden z nich se zabýval také rozhlednou na 
Výhoně. Nápad s výstavbou rozhledny má svoje příznivce i odpůrce. Pokud by byla rozhledna postavena, pak zcela určitě 
se stane naše město turisticky atraktivnější. (Nedávno otevřená rozhledna u nedaleké obce Hlína přilákala již více jak 25 

tisíc turistů.) A náš Výhon je svým panoramatickým rozhledem jedinečný a za příznivých klimatických podmínek je dohled úžasný, bytˇse jedná o 
kopec s nadmořskou výškou pouhých 355 metrů. Když si uvědomíte, že židlochovické náměstí má nadmořskou výšku asi 180 metrů, pak výstupem 
na Výhon musíme překonat necelých dalších 180 metrů a to už je dosah rozhledu přes Svratecký úval docela pěkný a sami jste se mohli jistě 
mnohokrát přesvědčit, že velmi působivý.  Ale věž vídeňského dómu sv. Štěpána, jak je v článku uvedeno, neuvidíte. Promiňte mi ten výraz – ani 
omylem. Přesto že gotická věž sv. Štěpána (Vídeňané nazývají tuto věž Steffl) je dominantou Vídně s výškou 137 metrů, pak musíme vzít v úvahu, 
že v cestě stojí Leiser Berge (Liské hory) hned v blízkosti našich hranic a ty dosahují 412 metrů nadmořské výšky. Jsou zřetelně vidět na jižním 
obzoru a zabraňují pohledu do Vídeňské pánve. Za velmi příznivých klimatických podmínek by mohl být vidět Sneeberg dosahující nadmořské 
výšky 2 046 m, což je pohoří vzdálené od Vídně vzdušnou čarou asi 50 km jihozápadním směrem. Příznivé podmínky se vyskytují jednou za 
několik roků v předjaří, kdy teplejší jižní vzduch ve stoupavých proudech se při přechodu Alp ve větších výškách ochladí a tím vyčistí, a pokud i u 
nás je jasno po chladných nocích, pak můžeme občas tyto hory spatřit. Pravděpodobnější je však možnost vidět Schneeberg ze Znojemska.     -kv-                                                                                                                      

• Letošní Český den proti rakovině, který uspořádali studenti židlochovického gymnázia, vynesl necelých 22 000 Kč. Všem dárcům srdečně 
děkujeme.  

• O údaje týkající se židlochovických památek doplnil otevřenou internetovou encyklopedii Wikipedie Karel Vavřík.  
• Počátkem června byl dodáván do domácností snímek a zároveň plánek Židlochovic. Jistě zaujal všechny občany, kteří se tak mohli seznámit 

s leteckým pohledem na naše město. 
• Zajímavou zprávu uvedl Brněnský deník Rovnost 13. června. Po sto letech provozu letos v prosinci ukončí provoz železniční trať z Vranovic do 

Pohořelic. Rozhodl tak Jihomoravský kraj vzhledem k neúnosným finančním ztrátám, které ročně představují dva a půl milionu korun.  

�   �   � 
Pěknou dovolenou přejí všem čtenářům zaměstnanci městského úřadu i redakční rada. 
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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 

  


