
 
1 

Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
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         Jaroslav Seifert 

Na sáňkách 

Když sníh a náhlé ticho Vánoc 
kraj celý ochromí, 

jdu sněhem a nemyslím na nic 
silnicí pod stromy. 

Chlapci, když dívky svézt se chtěly, 
zdráhali se je brát. 

Vždyť holky přece neuměly 
v zatáčce rejdovat. 

Výskaly, že je ruce zebou. 
Jen Mařenku jsem brával s sebou, 

držela se mých zad. 
Dal jsem jí z pouti kousek vaty 

a sladkou tyčinku. 
Pak knoflík s kotvou, celý zlatý, 

ten už stál za zmínku. 
Ach, vzpomínám! Vločka mi klepla 

tichounce do čela. 
Je možné, aby píseň pěnic 

zněla v únoru z chumelenic? 
A přece zazněla! 

 
(Píseň o rodné zemi) 

Výběr z usnesení RM 15. prosince 2009 
RM ukládá:  
� uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu městského 

rozhlasu na rok 2009 s p. Milošem Chmelem 
� vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího knihovny, 

tak, aby bylo ukončeno nejpozději k 31. 5. 2009 
� vypsat nové výběrové řízení na obsazení vedoucího 

odboru dopravy MěÚ Židlochovice  
RM rozhodla: 
� prodloužit smlouvu o výpůjčce č. 99/08 uzavřenou 

mezi městem Židlochovice a RC Autoklubem 
Židlochovice, o.s. se sídlem Masarykova 242 
Židlochovice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 
měsíce; současně se ruší smlouva o výpůjčce č. 
53/08 

� zakoupit 10 ks kontejnerů na separovaný odpad, 
z toho 5 nádob na papír a 5 nádob na plast 

RM schvaluje: 
� nový knihovní řád městské knihovny s účinností od  

 1. 1. 2009 
RM bere na vědomí: 
� zprávu o záměru Oblastní charity Rajhrad a 

podporuje    existenci   nízkoprahového   klubu 
v Židlochovicích; konkrétní participace na projektu 
bude projednána na základě popisu projektu 

      
 

Výběr z usnesení  ZM 22. prosince 2009 
ZM schvaluje: 
� rozpočet pro r. 2009 a bere na vědomí pětiletý 

rozpočtový výhled 
� rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2008 
� smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt 
s názvem: Výhon, turistický okruh s rozhlednou 

� podání žádosti o dotaci na dovybavení stávajícího 
kontaktního místa Czech POINT (upgrade) a 
souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí 
dotace Czech POINT – kontaktní místo (upgrade) 

� podání žádosti o dotaci na vybavení nového 
kontaktního místa Czech POINT (plná verze) a 
souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí 
dotace Czech POINT – kontaktní místo (plná verze) 

� plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města 
Židlochovice na 1. pololetí 2009 

ZM bere na vědomí: 
� že Ing. Jan Vitula se ke dni 22. 12. 2008 vzdává 

funkce starosty města Židlochovice 
� že Vlastimil Helma se ke dni 22. 12. 2008 vzdává 

funkce místostarosty 
ZM rozhodlo: 
� volit starostu na zasedání ZM dne 22. 12. 2008 

veřejnou volbou zvednutím ruky  
 

ZM zvolilo: 
� starostou města Židlochovic Vlastimila Helmu 
ZM rozhodlo: 
� volit místostarostu veřejnou volbou zvednutím ruky  
ZM zvolilo: 
� místostarostou města Židlochovic Ing. Jana 

Vitulu 
ZM rozhodlo: 
� že funkce starosty města je s účinností ode dne 23. 

12. 2008 funkcí uvolněnou 
� že funkce místostarosty města je s účinností ode dne 

23. 12. 2008 funkcí neuvolněnou 

ZM, podle § 104 zákona o obcích, určilo: 
� Františka Dobeše jako místostarostu, který, 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v 
době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a 
§ 79 odst. 1 zákona o obcích) 

ZM zvolilo: 
� starostu města Vlastimila Helmu zástupcem města 

Židlochovice ve svazcích Region Židlochovicko, 
Vodovody a kanalizace Židlochovicko, Svazek obcí 
Region Cezava, svazek Cyklistická stezka Brno-
Vídeň 

� místostarostu města Ing. Jana Vitulu zástupcem 
města Židlochovice ve Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy a ve Svazu měst a obcí ČR 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice  
radnicez radnice 

Z   n a š i c h   š k o l  
 

Přehled obecních poplatků, které hradí občané Městskému úřadu v Židlochovicích pro rok 2009. 

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
a) svoz čtrnáctidenní 450 Kč, b) svoz týdenní 500 Kč.   
Splatnost hotově na pokladně města do 31. března, přes SIPO je splatný ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do posledního dne čtvrtletí. 

2. Hřbitovní poplatky. 
Nájem hřbitovního místa 4 Kč m2/rok na základě zaslané smlouvy. 

3.  Poplatky za psa. 
a) za prvního psa v rodinném domě 450 Kč/rok; b) za druhého a každého dalšího v RD 700 Kč/rok;  c) za prvního psa v bytové jednotce 650 
Kč/rok; d) za druhého a každého dalšího v BJ 1 000 Kč/rok; e) za prvního psa – důchodci v RD 150 Kč/rok; f) za druhého a každého dalšího psa 
důchodci v RD 225 Kč/rok; g) za prvního psa důchodci v BJ 200 Kč/rok; h) za druhého a každého dalšího psa důchodci v BJ 300 Kč/rok. Splatnost 
do 31. března. 

4. Poplatky z pronájmu z pozemků a zahrádek dle uzavřených smluv. 
 Veškeré poplatky se vybírají vždy v úřední dny v pondělí a ve středu 8 – 17 hod. na pokladně MěÚ na Nádražní ulici 750. 

Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru MěÚ  
 

Tříkrálová sbírka 2009 
Letošní datum Tříkrálové sbírky bylo stanoveno na sobotu 10. ledna 2009. Ke koledování se přihlásilo celkem 33 dětí, 

vzniklo tedy 11 skupinek (loni bylo 9 skupin) a dvanáctá pokladnička byla umístěna do kostela. Skupinky opět dostaly mapku 
s trasou a obcházely stanovené úseky. Přijetí bylo velmi pěkné, někteří občané měli také nachystány různé sladkosti a odměny 
po zkušenosti z předchozích ročníků. Byla velká zima, rtuť teploměru se po počátečních – 14 stupních zastavila asi na – 6 
stupních Celsia. Celkem bylo vybráno v našem městě 54 041 Kč. Tedy přibližně o 4 000 Kč více než loni. Děkuji všem dětem, 
dospělým doprovázejícím skupinky, rodičům, kteří děti dobře vybavili teplým oblečením a samozřejmě hlavně Vám všem, kteří 
jste přispěli do pokladniček. Díky.                                                                                                                          Mgr. Daniela Tichá  

 
Vaše cesty k bezpečí 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní charitou Brno spustil od června loňského roku dlouhodobý 

informační projekt pro občany s názvem „Vaše cesty k bezpečí“. Jde o rady a tipy „chytrých blondýnek“, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala 
mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.  

Jak správně nahlásit mimořádnou událost? Co dělat, když zazní sirény? Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci? 
Proč mít doma hlásiče požáru? Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí? Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? Jaký 
hasicí přístroj na co použít? Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? Požár v domácnosti...  

Tyto a spoustu dalších rad si můžete přečíst nebo stáhnout na stránkách hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci a samozřejmě také na stránkách města Židlochovice www.zidlochovice.cz - bezpečnost obyvatel.  

Postupně pro Vás budeme vybírat některé z rad, dnes to bude: 
 

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ USLYŠÍTE SIRÉNU? 

Signál „zkouška sirén“ 
Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou sirén 

(nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 vteřin). Není varovným signálem pro obyvatelstvo. 

Signál „požární poplach“ 
Přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany. Není varovným signálem pro obyvatelstvo.  

Varovný signál „všeobecná výstraha“ 
Jedná se o kolísavý tón sirén po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. 

 Když zazní tento signál, nezapomeňte na tři základní kroky k vaší ochraně: 
1. neprodleně se ukryjte v nejbližší budově, 2. zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti, 3. zapněte rádio a televizi. 

MěÚ Židlochovice, ochrana obyvatel 

Základní škola Židlochovice úspěšně čerpá prostředky z Evropské unie 
Závěr roku 2008 byl pro ZŠ Židlochovice úspěšný. V rámci grantu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřený 

na zkvalitnění a modernizaci systému počátečního vzdělávání, byly naší škole schváleny dva ze tří podaných projektů. První projekt je zaměřen na 
zavedení specializovaného systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT v matematice a fyzice a e-learning, tj. domácí přípravu žáků 
pomocí počítače. Výše dotace z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) je 2 683 347Kč. 

Druhý schválený projekt má za cíl komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako cestu k výuce, 
která dává v prostředí běžné základní školy přiměřené možnosti dětem s rozdílným nadáním. Výše dotace u tohoto projektu je 2 544 243 Kč. Oba tyto 
projekty budou realizovány v období tří let. 

I přes náročnost při zpracovávání těchto projektů jsme přesvědčeni, že to je jedna z cest vedoucí k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole. 
                                                                              PaedDr. Stanislav Březina 

K + M + B K + M + B K + M + B K + M + B 
2009200920092009    
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Štěpánská výstava vín 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice uspořádala 26. 12. 2008 

vánoční Štěpánskou výstavu vín místních vinařů. Výstavu, která se konala ve spolkové budově 
ZO ČZS, navštívilo 70 zájemců o dobré víno. Vystaveno bylo 112 vzorků, z  nichž 67 % vín bylo  
ohodnoceno 18,6 a více body z dvaceti bodové soustavy, což jsou vína vynikající jakosti, a 29 
% vín bylo velmi dobých. Základní organizace děkuje všem vystavovatelům za poskytnutá vína, 
hodnotitelům za obodování předložených vzorků 

                                                                                Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 
 
 
 

Nepostradatelná informace pro úspěšné zvládnutí zimy 
+ 18°C Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky. + 10°C Obyvatelé helsinských 

činžáků vypínají topení. Rusové pěstují kytičky. + 2°C Italská auta nejdou nastartovat.  0°C 
Destilovaná voda zamrzá. - 1°C  Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí 
studené pivo.  - 4°C   Pes se ti snaží nacpat do postele. - 10°C  Francouzská auta přestávají 
startovat. - 12°C Politikové začínají mluvit o bezdomovcích. - 15°C Americká auta nejdou 
nastartovat.  - 18°C Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli. - 20°C 
Dech se stává slyšitelným. - 24°C  Německá auta nejdou nastartovat. - 29°C Pes zkouší vlézt ti 
pod pyžamo. Japonské automobily přestávají startovat. - 30°C Žádné normální, ani ruské auto 
už nejde nastartovat.  - 39°C Vroucí atmosféra v Kongresu zamrzne. Rusové si zapínají vrchní 
knoflík u košile.  - 50°C Auto se ti snaží dostat do postele. - 60°C Obyvatelé Helsinek zmrzli. 
Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih. - 70°C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku 
organizuje přespolní orientační závod na zahřátí. - 72°C Advokáti strkají ruce do vlastních 
kapes. - 75°C Santa Klaus opouští polární kruh. - 120°C Alkohol zmrzl. Všech konzumentů se 
zmocňuje nervozita. - 268°C  Helium zkapalnělo. - 273,15°C Absolutní nula. Ustává pohyb 
elementárních částic. Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští, že je pořádná kosa.                 -rt- 

                                                                                                                                                                      

 
 

Výzva 
12. prosince m. r. bylo veřejnosti představeno renovované 

renesanční sklepení pod radnicí. Bylo by škoda, kdyby tyto 
unikátní prostory zely prázdnotou. Chtěli bychom v některém 
z nich zřídit expozici vinařství. Obracíme se na veřejnost 
s prosbou: 

Máte-li nějakou věc, která jakkoliv souvisí s vinařstvím a 
můžete ji zapůjčit či věnovat pro tento účel, budeme Vám 

velmi vděčni. 

Kontakt: Jan Šotnar � 547 234 075 
Mgr. Tomáš Šenkyřík � 547 426 024 

 
 
 
 

Letošní výstavu vín chystají zahrádkáři  
na sobotu 14. března. K této příležitosti bude také 

připravena výstavka připomínající 630. výročí 
židlochovického horenského práva. 

Zahrada v únoru   

Suché, nemocné, přestárlé a nadbytečné dřeviny 
odstraníme i s kořeny. Pokud teplota neklesne pod   
-4°C, zmlazujeme okrasné listnáče. Nastává 
poslední období k výsevu trvalek vyžadujících 
přemrznutí (oměj, hlaváček, hořce). Do misek 
vyséváme letničky, které potřebují delší dobu 
k vývoji kvalitních sazenic, pro venkovní výsadbu 
(fiala šedivá, hledík, šalvěj zářivá, sporýš). 
Muškáty z minulého roku přeneseme z místa 
zimního uložení, přesadíme je do nové kvalitní 
zeminy, delší výhony silně zkrátíme, zeminu 
zavlažíme a osázené nádoby umistíme v teplé, 
světlé místností, aby rostliny obrašily. Mladé rostliny 
muškátů získané řízkováním v srpnu minulého roku 
zaštípneme, aby zkošatěly. Řezem tvarujeme 
koruny mladších okrasných jabloní, hlohů, javorů 
apod. U okrasných třešní, višní, slivoní a mandloní 
odložíme řez až na dobu kvetení. Okrasné keře 
kvetoucí v létě a na podzim na nových letorostech, 
jako růže, hortenzie (s výjimkou hortenzie velkolisté), 
letní tavolníky, komule a jiné, seřízneme od konce 
února nízko nad zemí. Keře kvetoucí časně z jara 
neřežeme, abychom nepřipravili zahradu o jejich 
květy. Odstraníme u nich suché, zlomené nebo 
přestárlé větve. Ostříháme nadzemní části trav. 
Podle teploty větráme nebo uteplujeme sklep, 
kontrolujeme v něm uložené ovoce. Při chladném 
počasí lze ještě řezat výhony na rouby jádrovin. Za 
bezmrazého počasí začínáme v teplejších oblastech 
s řezem rybízu a angreštu. U angreštu odstříháváme 
bělavé konce výhonů napadené americkým padlím.  
Pokud již nehrozí silné mrazy, zem přihrnutou na 
podzim ke keřům révy vinné okopčíme. Koncem 
měsíce začínáme provádět u ovocných dřevin 
vysázených na podzim základní řez. Začínáme 
prosvětlovat a zmlazovat starší stromy jádrovin 
s malými přírůstky. Bujně rostoucí mladé stromy 
řežeme až za měsíc. Vyvarujeme se řezu peckovin, 
u nichž je k tomu vhodná až doba kvetení. Třešně, 
višně a meruňky, které ještě nejsou ve stádiu mízy, 
můžeme za příznivých podmínek začít koncem 
měsíce roubovat. Slivoně, hrušně a jabloně 
roubujeme asi o 14 dní později. Pokud nemrzne, lze 
od konce února řezat révu vinnou. Pro 
předpěstování sazenic vyséváme do misek nebo 
truhlíčků počátkem měsíce raný salát pro studené 
pařeniště, v polovině měsíce raný salát a 
košťáloviny a letní pór pro venkovní záhony, koncem 
měsíce rajčata a papriku, bazalku, majoránku a 
saturejku pro venkovní záhony. Ve sklepě 
kontrolujeme stav zeleniny. Rychlíme čekankové 
puky na salát. Do vytápěného skleníku sázíme 
předpěstované sazenice raného salátu, květáku, 
kedluben, od konce měsíce také hrnkové sazenice 
salátových okurek. Od konce měsíce zakládáme 
poloteplé pařeniště. Oséváme a osazujeme je ranou 
ředkvičkou a salátem. Při nebezpečí poklesu teploty 
pod bod mrazu chráníme pařeniště dekami nebo 
koberci. Jakmile záhony po povrchu oschnou, 
urovnáme půdu rovnou stranou hrábí, tím zabráníme 
nadměrnému výparu půdy. V teplých oblastech 
můžeme už koncem měsíce při déle trvajícím 
příznivém počasí upravit a pohnojit záhony a osít je 
kořenovou zeleninou, cibulí i špenátem a osázet 
cibulovou sazečkou a jarním česnekem. Dáme 
naklíčit sadbu raných brambor. 

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 
 

Moudrá slova 
Politik je člověk, s jehož politikou nesouhlasíš. V opačném případě je to státník. 

David Lloyd George, premiér Velké Británie 

Až bude pokácen poslední strom, otrávena poslední řeka, uloveny poslední ryby, 
 pak si teprve povšimneme, že peníze se nedají jíst. 

Z komentáře k belgickému filmu „Žít a nechat žít“.  
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Zelené sídlištní zátiší  
 

Při snídani se díváme oknem sídlištního bytu ven. 
Najednou se manželka ptá, proč je ta borovice před oknem 
tak křivá. No proč, povídám, protože jí to nebylo dáno, aby 
rostla rovně, s přímým kmenem a s pravidelně rozloženými 
větvemi. Některé z nich dokonce prosychají a jejich jehlice 
opadávají. Je to ale přirozený proces růstu stromu, 
ovlivňovaný podmínkami jeho stanoviště. 

Vysvětloval jsem dále, že borovice lesní je jeden ze stromů s velkou 
schopností přizpůsobit se daným podmínkám klimatu, zemině jejího 
zakotvení a také náročnosti na vláhu. Jen její požadavky na světlo jsou 
náročnější. Když ani tyto její skromné požadavky neovlivnily růst do krásy 
jejího vzhledu – habitu, pak tam působily škodlivé vlivy, kterým sice 
odolala, ale zanechalo to na ní následky. Třeba odolávala v mládí 
některým hmyzím či houbovým škůdcům, nebo její kořeny narazily na 
těžko prostupnou vrstvu zeminy, spíše betonové sutě, zahrnuté při 
zemních úpravách na sídlišti. Jistě existují i další negativní vlivy na její 
růst, které v době jejich působení nikdo nesledoval a nezasáhl proti nim. 
Ještě hůře se svým habitem dopadla sousedka naší borovice, která je 
ještě křivější. Je zajímavé, že i další ze tří borovic na této malé zelené 
lokalitě neroste rovným kmenem, ale vytvořila zvláštní trs s několika 
slabšími kmeny.  

Mohlo by se zdát, že křivost kmene borovic posuzuji jako jejich vadu. 
Spíš naopak, právě v této odlišnosti od stromů rovných je jejich 
zajímavost přispívající k pestrosti skupinové zeleně, na sídlišti vzácné a 
potřebné. 

Naše borovice jsou jen její součástí. Společnost jim dělají další 
stromy a keře jiných druhů dřevin narostlé v prostoru mezi sídlištním 
domem a silnicí do Blučiny. 

Díky zakladatelům této zeleně, neboť pohled z okna našeho bytu 
postrádající zelenou clonu stromů a keřů, by byl stresující.  

Není  to  jen  zeleň sama  o  sobě,  která  nám  v  těchto   poměrech  

sídlištního bydlení zklidňuje náš pohled z okna a přibližuje 
alespoň kousek přírody přímo do prostředí betonových bloků. 
Ale stromy a keře přitahují také zpěvné ptáky, kteří přímo v 
této zeleni nehnízdí, přesto se tu však zastaví, dají o sobě 
vědět a zazpívají. Potěší naši duši, odletí, ale většinou se vrací 
při svých přeletech z místa na místo při hledání potravy, nebo 
partnera. Někteří možná jen přenocují. 

Jsou tu vrabci, kteří v hejnech vyšmejdí okolí a ze země seberou 
všechno, co je zasytí a potom v křovinách odpočívají a v jejich skrytu i 
přenocují. Jejich čimčarání můžeme, ale i nemusíme považovat za ptačí 
zpěv, ale on to ptačí zpěv doopravdy je a v daných poměrech vzácný. 

Můžeme také pochybovat o tom, zda hrdlička zahradní zpívá. 
Sedává na borovici a do omrzení tam houká, pokud nehouká přímo na 
římse našeho okna. Ale i tak je to projev ptáka, který oživuje ten kousek 
přírody před domem. Pomáhá jiným ptákům přehlušit auta projíždějící 
kolem. 

Jo kosové, to jsou zpěváci! O kvalitě jejich hlasu asi nikdo 
nepochybuje. V naší zeleni před domem jsou častými hosty. Jejich hnízdo 
jsem dosud neviděl. Mimo období jarní a letní, kdy se jejich zpěv všude 
ozývá, se chovají dost nenápadně, spíše je zahlédneme, než uslyšíme. 

Veleužitečné sýkorky mají naši zeleň na svých trasách, po kterých se 
opakovaně pohybují a naše borovice jsou také pod jejich zdravotní 
kontrolou. Seberou veškerá vajíčka a larvy hmyzích škůdců a nedají jim 
šanci se rozmnožit za hranici jejich únosnosti a odolnosti. Jejich tichý 
zpěv, i když libě zní, můžeme přeslechnout v permanentním hluku 
projíždějících motorových vozidel. Jak nenápadně se objeví, tak se také 
ztratí. Ale jejich „práci“ můžeme pozorovat a obdivovat. V zimě se někdy 
nechají zlákat ke krmítku.  

Tyto projevy ptáků a jejich pozorování nám umožňuje existence 
zmiňovaného ostrůvku zeleně, bez kterého bychom zde, tak blízko 
lidských sídel v „paneláku“, ptáčka neviděli, ani neslyšel. 

Augustin Vlašic 
 
 
 
 

 
� Od února je zahájen nový SQUASH v orlovně v Židlochovicích. Rezervace na tel. 577 119 256 nebo osobně na recepci ve fitness. 
� V prosinci 2008 proběhla rekonstrukce FITNESS a byl zahájen nový provoz SOLÁRIA. Objednávky a rezervace na tel. 774 348 637 nebo 

osobně na recepci fitness. Provozní doba všech těchto aktivit (squash, fitness, solárium) je stejná a to od 9 do 21 hod. každý den včetně sobot 
a nedělí.  

� Od ledna 2009 je v provozu nový vchod do objektu orlovny (z boční strany směrem od Penny). Ze zadní strany objektu jsou nová parkovací místa. 
Dosavadní vchod je uzavřen a nefunkční.  

� Od 19. ledna 2009 bude probíhat každé pondělí v době od 19 do 20 hod. kurz kalanetiky pod vedením Jany Bělohlávkové. Přihlášky a informace 
na tel. 605233527 nebo 606746393. Kurzovné činí 50 Kč za jednu lekci nebo 450 Kč za deset lekcí. 

� Dále nabízíme možnost zahrát si badminton v nové tělocvičně. Bližší informace o pronájmu G. Motlíčková - � 605 503 837. Veškeré aktuální 
informace na www.orelzidlochovice.cz                                                                                                                                                                       B.J. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

OD 1.2.2009 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ V JÍZDNÍCH ŘÁDECH AUTOBUSŮ LINEK 505, 521 A 522. 
 

U linky 505 je to ve všední dny vypuštění linky s odjezdem ze Židlochovic v 14.37 a doplnění linky v 13.52. 
Linky s odjezdem v 15,22 a 16,52 nepojedou od 1.7. do 28.8. 

 
Dále všechny spoje v sobotu a neděli odjíždějící z Brna budou jezdit o 2 minuty dříve. 

 
Linky 521 a 522 mají provedeny pouze drobné úpravy ve směru Hustopeče. 

rozšiřuje sportovní aktivity 
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PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar – 6. část 

Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně zvýšila k 1. srpnu roku 1923 
svůj akciový kapitál na 36 miliónů Kč. Část akcií odkoupil stát. Zástupci státu a zástupci řepařů 
pak měli ve správní radě 50% zastoupení. Postoupením akcií státu za stávající kurs, který byl 
dosti vysoký, udělala akciová společnost první velmi výhodný obchod.  

Na dodržení smluvních závazků byl složen akciovou společností u správy Státního statku 
v Židlochovicích jako kauce garanční list Živnostenské banky v Praze, znějící na 1,5 miliónů 
Kč. Smlouva byla uzavřena na dobu 20 let, a to od 1. 6. 1923 do 30. 6. 1943. Nájemci byly 
propůjčeny hospodářské dvory a pozemky velkostatku Židlochovice i budovy cukrovaru 
s celým zařízením. Nájemné z jednoho hektaru bylo stanoveno na 301 kg pšenice, a to 
průměrnou cenou z října a února téhož roku na Plodinové burze v Brně. Nájemné se neplatilo 
z neplodné půdy. Nájemné z cukrovaru činilo 350 tisíc Kč za rok. 

Pro pozemkovou reformu z velkonájmu byla dána k dispozici půda v celkové výměře 1059 
a 1508 ha, tj. 23, 76 % půdy. Tato půda byla dnem 31. 10. 1927 převzata ministerstvem 
zemědělství a přidělena Státnímu pozemkovému úřadu pro pozemkovou reformu. Jako 
služebnost převzala akciová společnost patronáty nad římskokatolickými kostely 
v Židlochovicích, Blučině, Velkých Němčicích a Pohořelicích. 

Dvůr v Žabčicích o výměře 460 ha, který před rokem 1923 také patřil k rozsáhlému 
velkostatku Židlochovice, byl převzat jako pokusný statek Vysokou školou zemědělskou 
v Brně.  

V roce 1925 zpracoval cukrovar v Židlochovicích cca 500 tisíc q cukrové řepy. V továrně 
bylo tehdy zaměstnáno 60 stálých pracovníků. Na kampaň cukrovar najímal námezdní 
brigádníky a v tomto roce jich bylo 400. Na mzdách se vyplatil jeden milión korun. Vyrobilo se 
asi 87 500 q cukru a 51 559 l melasy. Vyrobený cukrovarnický kal byl použit jako hnojivo ve vlastním hospodářství a u kontrahentů. Melasa se 
spotřebovala ve vlastním hospodářství v Židlochovicích a část se vyvezla i do Rakouska. 

V roce 1931 byla kampaň zahájena 15. října a trvala do 22. listopadu. Závod zpracoval pouze 377 800 q cukrové řepy a vyrobilo se celkem 
68 244 q surového cukru. Cukernatost řepy byla 18,36 %. Jelikož kampaň trvala jen 39 dnů, byla to nejkratší kampaň od roku 1923. V tomto 
období cena cukru na světových trzích neustále klesala, protože se cukru vyrábělo nad vyžadovanou spotřebu a existovala velká konkurence 
ve výrobě třtinového cukru. Značná část cukrovarů v republice byla zrušena a osevní plocha cukrovky značně omezena. 

V roce 1932 bylo v závodě zaměstnáno 46 stálých zaměstnanců a v době kampaně se počet zvýšil na 477 
zaměstnanců. Na připojeném polním hospodářství se platilo průměrně mužům 20 Kč denně, mladším dělníkům 
pak od 16 do 18 Kč denně. Pro srovnání uvádím, že ve stavebnictví byly mzdy od 20 do 22 Kč denně za 
10hodinovou pracovní povinnost. Zedníkům specialistům se platilo od 3,50 Kč do 4 Kč za jednu hodinu. Platy 
úřednictva byly vzhledem ke značné drahotě velmi nízké, měsíčně od 500 do 600 Kč.  

V  tomto roce začala kampaň 13. října a trvala do 9. listopadu. Bylo zpracováno 264 610 q řepy a vyrobilo se 
44 318 q surového cukru. Jednalo se o jednu z nejkratších kampaní v období hospodářské stagnace. Ceny 
cukru na zahraničních trzích byly stále velmi nepříznivé, a tak byly zaznamenány i nižší osevy cukrovky.  

V roce 1934 začala cukrovarnická kampaň 14. října a trvala do 16. listopadu. Bylo zpracováno  343 015 q 
cukrové řepy o průměrné cukernatosti 17,45 %.  Vyrobená melasa byla jednak recipročně vrácena zemědělcům 
na krmení, jednak byla větším dílem dále průmyslově zpracována na líh v lihovarech a ve škrobárnách. Menší 
část byla zpracována v průmyslových závodech na kyselinu mléčnou a citrónovou.  

V roce 1937 se stal ředitelem pobočky Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický v Židlochovicích       
ing. Emil Müller.  Kampaň byla zahájena v tomto roce 4. října, trvala do 28. listopadu a bylo při ní zpracováno 
celkem 430 880 q cukrové řepy. 

Rok 1939 se odehrával ve znamení změn. Vedením cukrovaru byl pověřen správce Komínek. Ředitelství 
cukrovaru požádalo, aby po čas řepné kampaně bylo pro závod zmírněno nařízení o zatemnění, které mělo znemožnit nepřátelským letadlům 
přesnější bombardování cílů. Žádosti bylo vyhověno. Okna však musela být zatřena modrou barvou a venkovní osvětlení opatřeno směrovými 
svítidly k zemi. 

V roce 1940 se ředitelem Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně, závod Židlochovice, stal František Kupka. Cukrovar 
měl 34 celoročních zaměstnanců. Kampaň začala 27. září a trvala do 28. listopadu. Surový cukr se zpracovával v rafinérii v Břeclavi. Řepa byla 
do závodu dovážena drahou, ale stále ještě i koňskými a kravskými povozy. 

Ředitel František Kupka byl v roce 1941 zatčen a s první skupinou zatčených ze Židlochovic vězněn šest neděl v koncentračním táboře 
v Brně. Zde byl internován od 29. května do 10. července. Poté se vrátil zpět do svého úřadu, ale již v roce 1942 byl přeložen na ředitelské 
místo do cukrovaru v Bzenci u Písku na Moravě. Na místo ředitele cukrovaru v Židlochovicích byl dosazen Němec ing. Walter Hawliczek, který 
nastoupil 1. července 1942. 

 Pokračování v dalším čísle. 
 

 

Viktor Stoupal – vůdčí osobnost      
A. S. P. C. (pozdější tzv. Stoupalův 

koncern) 

Ochranná známka 
židlochovického 

cukrovaru 

Moudrá slova 
Hlava a zadek jsou spojené nádoby. Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne myslet. 

Gabriel Laub, esejista 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 2. část 
1849 
V tomto roce se značně začala projevovat cholerová nákaza. Podlehlo jí 21 
osob a v roce 1850 dalších 10 obyvatel. V okolních obcích si však cholera 
vyžádala mnohem větších obětí.  

1949 
Už za dob Rakouska byla v Židlochovicích snaha zřídit ve městě hejtmanství. 
Ke zřízení nedošlo. V roce 1927 byla pak zahájena nová akce na získání 
okresního úřadu do Židlochovic, ale nebyly vhodné budovy. Nový pokus byl 
uskutečněn v r. 1939, avšak došlo k německé okupaci. Když pak v r. 1949 
došlo k územní reorganizaci, staly se Židlochovice dnem 1. ledna 1949 
sídlem Okresního národního výboru. Ustavující schůze se konala 30. ledna 
1949 v sále Národního domu a prvním předsedou ONV se stal Jan Ludvík, 
dělník z Bratčic. Správní okres Židlochovice měl tyto obce: Blučinu, Bratčice, 
Cvrčovice, Holasice, Hrušovany, Kupařovice, Ledce, Loučku, Malešovice, 
Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilku, Němčičky, Nosislav, Novou Ves, 
Odrovice,   Opatovice,   Otmarov,   Pohořelice,   Popovice,   Pravlov,   Přibice,  
 

 

Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Rozařín, Smolín, Sobotovice, 
Syrovice, Těšany, Troskotovice, Unkovice, Vlasatice, Vojkovice, Vranovice, 
Žabčice a Židlochovice, celkem 39 obcí. 

1929 
6. února zemřela v Madridu Marie Kristina, španělská královna. Byla 
pohřbena v královské hrobce v Escorialu. Narodila se 1858 v židlochovickém 
zámku.  

1979 
25. února zemřel JUDr. Jan Dezort. Podílel se na výzkumech v oblasti 
blučinských Cézav. V roce 1945 založil židlochovické muzeum.  

1999 
15. února zemřel MUDr. Jaroslav Krbek. Svými články přispíval do 
Židlochovického zpravodaje. V letech 1989 – 1990 se také podílel na práci 
židlochovického Občanského fóra.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  -kv-.

����   ����   ���� 

Vchod na starý hřbitov? 

Koncem října 2008 jsem si všiml zvláštního výklenku ve zdi na 
rekonstruovaném dvoře č. 81. Jedná se o dům, který bezprostředně sousedí 
se starým hřbitovem a jehož majitelem byl pan Karel Hromádka, později 
Smetanovi. Někdy v polovině 18. století patřil dům p. Vavřinci Taschnerovi, 
který byl 36 roků kostelníkem. 

Na kamenné zdivo ze židlochovického mušlového vápence na západní 
straně starého hřbitova navazují dodatečně postavené štíty z pálených cihel. 
Spolu s dalšími kusy cihelného zdiva je patrné, že zde byly provedeny 
přístavby místností čí kůlen, které až do dnešní rekonstrukce dvora zcela 
zakrývaly původní kamennou hřbitovní zeď. Asi šest metrů ve vzdálenosti od 
chodníku na starý hřbitov je ve zdi zmíněného dvora cihlami vyzděný 
výklenek. V jeho horní části je dřevěný překlad a nad ním je kamenné zdivo 
asi v půlmetrové vrstvě doplněno cihlami. Na první pohled je patrné, že 
výklenek byl dodatečně a účelově upraven. Při pozornějším sledování 
zjistíme, že výklenek je vybourán jen z části vchodu, který byl mnohem širší, 
snad až 3 – 4 metry. Nenápadně to naznačuje obrys klenby částečně zakrytý 
omítkou.   

S největší pravděpodobností se jedná o přístupovou cestu na hřbitov. Ta 
později přestala být funkční a tak byla dodatečně některým z mnoha majitelů 
domu zazděna. Schody na hřbitov jsou až do dneška patrné také ze dvora 
budovy č. 79. (Původně tu stávala lisovna.) Jsou však natolik úzké, že se 
téměř určitě nejednalo o hlavní cestu. Navíc se dá předpokládat, že byly 

postaveny mnohem později. 

Představit si tehdejší stavební dispozici není tak obtížné. Stál tu již  
zmíněný dům č. p. 81, který byl však užší, nenacházel se tu vedlejší dům č. p. 
395, dále tu byly přízemní domy 80 a 79 a také dům číslo 82, což byl dům 
ponocného a hrobníka (nyní dům p. Michálka). Avšak na plánu p. Františka 
Horáka, který byl uveřejněn v publikaci Židlochovice ve vývoji národnostním a 
hospodářském, má číslo popisné 82 starý hřbitovní kostel a zmíněný dům p. 
Michálka tu ještě nestál. Je tedy velmi pravděpodobné, že zazděný vchod na 
dvorku č. p. 81 je zazděným vstupem na hřbitov. Úvahy, že vchod na starý 
hřbitov byl ze shora, tedy z Coufalíkova náměstí, jsou těžko přijatelné. Brána 
tu byla zřízena až mnohem později, nejdříve snad koncem 19. století, či 
později, a to až s výstavbou domů na Coufalíkově náměstí.  

 S mnohem menší pravděpodobností můžeme uvažovat i o vchodu do 
hrobky.  V  té je pochována první manželka Fridricha z Žerotína Mandalena 
ze Zástřizl. Seriózní odpověď může přinést pouze průzkum, který potvrdí či 
vyvrátí moji domněnku. Augustin Kratochvil ve Vlastivědě moravské vydané 
roku 1910 na straně 70 uvádí, že pod kostelem byla hrobka a vchod do ní byl 
zvenčí. Což může znamenat zvenčí kostela, nebo také zvenčí hřbitova. 

V dubnu minulého roku byl v Židlochovickém zpravodaji uveřejněn 
Ederův náčrtek hřbitovního kostela. Bylo na něm písmenem N označeno 
místo, kde by měla být pohřbena Mandalena ze Zástřizl, Obsáhlejší článek o 
Mandaleně ze Zástřizl v souvislosti s epitafním obrazem jsme přinesli 
v květnu a v červnu minulého roku. 

                                                      Karel Vavřík                                   

Vrbice 
se nachází ve východní části okresu Břeclav. Leží v nadmořské výšce 

280 – 320 m (srovnej náš Výhon – 355 m). Je to jedna z nejvýše položených 
obcí v břeclavském regionu. Etnograficky ji zařazujeme do oblasti hanáckého 
Slovácka. První zmínka o obci je v listině olomouckého biskupa Roberta z 
roku 1222. Vznikla za německé kolonizace kolem roku 1220 a byla nazývána 
Michelsdorf. Obývali ji svobodní lidé s povinností strážní a vojenské služby. 
Na návrší, kterému se odjakživa říkalo "Stráž", zaplály ohně, které varovaly 
okolní vesnice pokaždé, když nepřítel překročil zemské hranice. Lidé se pak 
schovávali do podzemních úkrytů zvaných lochy. Ty jsou jedinečnou 
zvláštností obce. Jsou vykopané v pískovci, jsou dlouhé stovky metrů a 
nasvědčují tomu, že byly životní nutností. Byly způsobeny zřejmě třicetiletou 
válkou, když obyvatelé byli donuceni k této práci ohrožením života svých 
rodin. Nalezneme tu i sedm pater sklepů. Je to unikátní dílo udělané 
primitivními nástroji a práce musela trvat velmi dlouho.  

Název Vrbice – německy Wurbitz, je odvozen od velkého množství vrb. 
Zajímavý je i vývoj názvů dnešní Vrbice. V r. 1222 to byla Vrbic, v r. 1269 – 
1750   Michelsdorf, r. 1850  Wrbitz.   Vrbice   se   pravděpodobně   počeštila 

ještě ve 14. století. Roku 1356 obec vlastnil Vratislav z Vrbice a r. 1381 Hrzka 
z Želevic, poté bratři ze Soběbřich, Jindřich z Višňového a Protivec ze 
Zástřizl. R. 1512 ji vlastnil Kuna z Kunštátu. Odtud Vrbice náležela k panství 
čejkovickému. Po Bílé hoře přešly Čejkovice spolu s Vrbicí do vlastnictví 
jezuitů a po zrušení řádu přikoupil Josef II. panství k Hodonínu. V první 
polovině 17. století bylo ve vsi 41 obyvatel.  

Nad vsí se vypíná kostelík sv. Jiljí, vystavěný bratrstvem sv. Jiljí v r. 1913 
až 1920 v pseudorománském slohu, který byl postaven židlochovickým 
stavitelem Janem Horákem.  

Dnes je v obci 130 ha vinic. Nejlepší jakosti dosahují odrůdy: Neuburg, 
Vlašský ryzlink, Veltlín zelený, Tramín, Sauvignon a Müller Thurgau. Z 
modrých odrůd: Vavřinecké, Frankovka, Portugal a začíná se rozšiřovat 
Zweigeltrebe. Podle labužníků vín se Vrbice poslední dobou stává centrem, 
kde jsou nejkvalitnější červená vína. Je nasnadě, že k uskladnění těchto vín 
se stále využívá starých sklepů, které se při různých příležitostech otevírají 
návštěvníkům. Do Vrbice vede také cyklostezka.   

S použitím webových stránek obce Vrbice zpracoval -kv-. 
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Sbor pro ob čanské záležitosti  
pořádá ve čtvrtek 19. února v 15 hodin 

maškarní besídku à la 30. léta – 
 tedy v prvorepublikovém duchu.  

(Maska či úbor není však podmínkou pro vstup.) 
Přijďte se pobavit a zatan čit si! 

Zahraje nám pan Pazdera. 
 Občerstvení i tombola zajištěna. 

Těšíme se na Vás! 
 

Jednota Orel Židlochovice pořádá zájezd 
na Korsiku 2009  

aneb 

Ostrovem krásy,  ostrovem pirátů, 
ostrovem krevní msty… 

Putování za krásnou přírodou 
a „karibskými“ písečnými  plážemi…  

A nevynecháme  ani  šikmou věž v Pise!   
Vhodné i  pro rodiny s dětmi již od 6 let! 

Termín: 25. 6. – 5. 7. 2009     

Doprava: 

 Klimatizovaným busem, lodním trajektem. 
Ubytování: ve slušně vybavených kempech 

 ve vlastních stanech. 
Stravování: z vlastních zásob. 

Orientační cena: 7 000 Kč za osobu. 

Přihlášky se zálohou 2 000 Kč  
přijímáme do 31. 3. 2009  

Bližší informace: www.orelzidlochovice.cz 

Kontaktní osoba: MUDr. Slavomír Šmíd 
mudrsmid@seznam.cz, tel.  547 237 255,  

mobil.:  +420 720 450 548 
 

 
Zdravotní pojiš ťovna METAL-ALIANCE 

otevírá 3. února 2009 kontaktní pracovišt ě 
v Židlochovicích na nové adrese: 

Masarykova 116 – stomatologická poliklinika 
���� 547 214 017 

Úřední hodiny: úterý, čtvrtek 14 – 17 hod. 
VYBRAT SI – JE VAŠE PRÁVO 

VYBRAT SI DOBŘE – JE VAŠE PŘÍLEŽITOST 
www.zpma.cz  

 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Já, berlínský voják – šokující svědectví 17letého vojáka o posledních 
dnech 2. svět. války � Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše 

aneb Balzám na duši zdecimovaných rodičů � Zdravá a chutná strava 
při onemocnění dnou – doporučené a zakázané potraviny, jídelníčky � 
Atlantský oceán – příběhy mořeplavců, letců,námořníků, dobrodruhů � 

Program aktivního stylu života pro seniory - praktické rady 
k pohybovým cvičením,relaxacím, vhodné výživě � Montyho utajené 

vítězství – závěrečná bitva 2.  svět.války � Francie, Belgie, 
Lucembursko, Nizozemsko –  turistické zajímavosti s 44 podrobnými 

mapami � Pěti kontinenty vážně i nevážně – bohaté zážitky z mnoha 
cest překladatele z angličtiny němčiny a francouzštiny � Ďáblova dílna 

– největší padělatelská operace všech dob – 144 židovských vězňů 
muselo padělat britské libry a americké dolary v miliardových hodnotách 
� Karel Vavřík: Židlochovický kostel Povýšení sv. Kříže – brožura o 

historii s fotografiemi a náčrtky � 
Pro mládež: 

Tutanchamon a jeho hrobka plná pokladů – poutavý příběh o tom, jak 
Howard Carter objevil hrobku plnou pokladů � 

Pán prokletí – historický fantasy román z 18. století z Londýna a venkova 
� 

Využijte akčních cen na profesionální 
čištění koberců, sedaček a čalounění. 

Koberce čistíme již od 17 Kč za m2, sedačky 3, 2, 1 od 400 
Kč, gauč (kanape) od 200 Kč, čalouněná židle od 20 

Kč/ks. 

Objednávky a informace: 
firma Schaffer, Legionářská 99, Židlochovice 
���� 606 720 539  e-maul: zdschaff@seznam.cz 
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 Zaznamenali jsme 
dniceradniceZtracená kronika  

• Všechny zájemce o sociální služby si dovolujeme upozornit, že v regionálním turistickém a informačním centru 
mohou zdarma obdržet brožuru Informační průvodce sociálními službami na Židlochovicku 2009.  Naleznou v ní 
např. vysvětlení pojmů základních sociálních služeb, přehled dávek sociálního zabezpečení, přehled sociálních služeb v 
regionu, údaje o zdravotnických službách včetně lékařské služby první pomoci, poradenské služby atp. Brožuru vydalo 
Město Židlochovice nákladem 4 tis. kusů za finanční pomoci Jihomoravského kraje. Grafickou úpravu provedla Martina 
Křížová.  

• Betlémské světlo si mohli židlochovičtí přenést do svých vánočních domovů.  Zájemcům je rozdávali skauti 22. prosince 
m. r. před zámkem a před radnicí.  

• Mgr. Miroslav Cvrk, Pavel Koller a Monika Wohlmuthová jsou společnými autory knihy o vodnících, rusalkách, skřítcích, elfech a dalších bytostech. 
Tyto pohádkové bytosti vytvořené lidskou fantazií nejen zpestřovaly, ale také dávaly zapomenout na mnohdy těžké živobytí lidí na Stříbrsku a 
Tachovsku, kde Miroslav Cvrk prožil převážnou část svého života. Tentokrát kniha reálně podává informace o skutečném stavu bytostí 
v pozemském světě. V knize jsou zaznamenány i rozhovory s těmito podivuhodnými společníky našeho bytí tak, jak je zatím lidé neznají. Knížka 
byla vydána brněnským nakladatelstvím Sursum.  (Koncem loňského roku vydal Mgr. Miroslav Cvrk knihu Strašidelný mlýn. Ve vyprávění se v ní vrací 
do rodného kraje a připomíná zapomenuté lidové pověsti o místech v okolí Tachova. Autor tak připomíná všem, kteří mají rádi vísky, samoty, mlýny, hamry 
i hrady Českého lesa, stará a mnohdy zapomenutá vyprávění, která patří k našemu domovu. Knihu výborně ilustroval výtvarník Pavel Koller.)  

• Na nádvoří rajhradského kláštera mohli návštěvníci zhlédnout na loňský Boží hod vánoční živý betlém. Vytvořilo ho šedesát postav a postaviček, 
které připomněly nejen narození Ježíška, ale vkusným a nápaditým způsobem zpestřily návštěvníkům vánoční svátky včetně mnoha zazpívaných 
českých koled. Stálo by za úvahu uspořádat tento živý betlém i u nás. Schodiště před naším kostelem je k tomuto účelu přímo předurčeno a 
vytvořilo by při realizaci betlémské scenérie nádhernou a atraktivní kulisu. Ujme se někdo tohoto nápadu? 

• Zajímavá sbírka různých betlémů byla instalována v rajhradském benediktinském klášteře. Ze Židlochovic tu vystavovala svoje betlémy naše 
keramická dílna a také p. Pavel Kovarčík tu měl svůj keramický betlém. Nápadité provedení betlému předvedla i pí Eva Válková. K zhlédnutí tu byly 
také betlémy z Těšan, z Telnice a dalších obcí regionu. Do poněkud jiné kategorie vystavovaných výrobků patřily skvělé výtvarné práce pí Marie 
Fajstlové z Holasic, která se zabývá paličkováním. Tak např. její brněnský dóm Petrov je krásným důkazem vkusu i pečlivosti umocněné 
profesionálním provedením vystavených exponátů.   

• Už deset roků uplynulo od doby, kdy byl v Rajhradě založen Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Svojí kapacitou 50 lůžek je největším 
hospicem v České republice. V roce 2007 do něj bylo přijato 461 pacientů. Jeho základním posláním je pečovat o těžce nemocné lidi, kteří chtějí 
zažívat důstojnou a kvalitní péči v příjemném prostředí. Loňská Tříkrálová sbírka, která byla vykoledována na území Oblastní charity Rajhrad, 
vynesla 1 929 409 Kč.  Peníze přispěly především na zkvalitnění prostředí pro pacienty i k rozvoji pečovatelské služby.  

• Do konce roku 2008 měla být provedena firmou Outulný z Náměště nad Oslavou oprava filtrační věže bývalého cukrovaru, kde měla vzniknout 
prosklená kavárna s vyhlídkou. Alespoň tak to slibovala uvedená firma v Brněnském deníku Rovnost  29. listopadu 2007.   

• Přes šedesát účastníků (z toho jeden Ital, jedna jezdkyně na koni, dva psi a navíc dva osobní automobily) přišlo na tradiční turistický výšlap na 
Výhon 30. prosince loňského roku. Rozloučili se tak s další úspěšnou turistickou sezonou. Turisté se pak sešli v městském kulturním klubu, kde si 
na projekčních snímcích připomněli výlety uplynulého roku a zároveň obdrželi tzv. vandrovní pasy s rozpisem výletů na rok 2009.    

• Loňský prosinec nepřinesl do Židlochovic žádné sněhové vločky. Teprve 5. ledna v časných ranních hodinách začalo sněžit a drobně sněžilo téměř 
po celý den. Napadla několika centimetrová vrstva sněhu, která se udržela do 19. ledna, kdy začalo drobně pršet, a sníh se začal rozpouštět.  

• Zajímavá zpráva se objevila začátkem ledna na internetu. Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze dosáhl velkého úspěchu, 
když na jižní Moravě objevil nový druh jedovatého pavouka. Živočich je jedním z největších a zároveň nejjedovatějších pavouků ve střední Evropě. 
Jeho kousnutí může způsobit několikahodinovou horečku provázenou bolením hlavy, řekl v pondělí Řezáč. Pavouk dostal jméno Eresus moravicus, 
tedy stepník moravský. 

• Koncem roku 2008 vyšla monografie brněnského historika, docenta historie na Masarykově univerzitě Tomáše Knoze s názvem Karel starší ze 
Žerotína s podtitulem Don Quijot v labyrintu světa. Autor v ní přibližuje čtenářům jednu z nejvýznamnějších osobností našich dějin, moravského 
zemského hejtmana a jednoho z nejvěhlasnějších politiků střední Evropy. V knize je také reprodukce židlochovického zámku na dobové vedutě. 
Autor uvádí, že židlochovický zámek Fridricha staršího ze Žerotína, který se zachoval pouze na zmíněném dobovém obraze, bývá dodnes 
považován za jednu z nejkrásnějších staveb na Moravě. V knize jsou také další zmínky a odkazy na Židlochovice.  

• Velký počet zájemců se přihlásil na lyžařský zájezd do Rakouska 17. 1.  t. r., který pořádala TJ Orel. Byly naplněny dva autobusy. 
• Tělovýchovná jednota Sokol Židlochovice má v současnosti 350 členů, z toho 150 dětí a 200 dospělých. V uplynulém roce měla čtyři sportovní 

oddíly, dva odbory a hudební skupinu Enzym. Na podzim minulého roku byly nákladem 2,4 mil. Kč zrekonstruovány šatny pro sportovce. Na 
přelomu roku 2007 – 2008 byl obnoven téměř po dvaceti letech divadelní odbor. Provoz Masarykova kulturního domu stojí ročně 600 tis, Kč 
(údržba, opravy, energie). 

• Pokud nejste spokojeni s příliš všeobecnou předpovědí počasí, najděte si na webových stránkách portál Českého hydrometeorologického 
ústavu, pobočka Brno. Na liště se objeví mimo jiné údaj aktuální informace a tam je uvedena předpověď pro jihomoravský region. Přesnější 
údaje jinde nenajdete. 

• Péčí Jihomoravského kraje a s přispěním Evropské unie jsou vydávány skvělé propagační materiály určené cestovnímu ruchu. Jednou 
z nich je výpravná brožura Zažijte jižní Moravu. Zdarma ji obdržíte v našem regionálním turistickém centru. Podobný charakter má 
skládačka Inspirace k návštěvě, která vybízí k poznání muzeí a galerií v Jihomoravském kraji. Také tato informační publikace je graficky 
skvěle provedena.  

 
 
 
 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje 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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