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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
 

 

Před deseti lety v březnu 1999 se stala Česká republika plnoprávným členem NATO 
___________________________________________________________________________________ 
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Sídliště Družba 
v minulém roce vyrostlo 
do krásy. Panelové domy 

byly zatepleny a nově 
natřeny, místo letitých 
trávníků došlo k úpravě 
terénu, který podtrhuje 
parkovou úpravu. Byly 
zcela rekonstruovány 

nevyhovující chodníky, 
vysazeny nové keře a 
stromy. Také v tomto 

roce budou úpravy 
pokračovat. 

Podrobnější informace 
přinášíme uvnitř 

časopisu. 

Výběr z usnesení RM 16. ledna 2009 
RM ukládá:  
� předložit návrh barevnosti fasády ZŠ 

Tyršova 611 do 31. 3. 2009 
� projednat s firmou AVE CZ rozšíření četnosti 

svozu kontejnerů na papíry na 1x týdně 
RM nesouhlasí: 
� s instalací zábran proti pojezdu motorovými 

vozidly po pravobřežní hrázi řeky Litavy 
v úseku mezi mosty 

RM rozhodla: 
� pronajmout nebytové prostory č. 2, v č. p. 

232 ulice Nádražní v Židlochovicích pro 
potřebu dětského sboru SKŘIVÁNEK od 1. 
3. 2009; smlouvu uzavřít na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou dva měsíce; výše 
nájemného je 1 Kč/rok 

� uspořádat Den integrovaného záchranného 
systému dne 21. 3. 2009 

RM bere na vědomí: 
� podání žádosti o dotaci na dokončení 

automatizace městské knihovny 

Výběr z usnesení RM 30. ledna 2009 
RM rozhodla: 
� provést zřízení vjezdu k HZS v termínu 05 – 

09 / 2009;   dodavatel   bude    vybrán    na 

 
základě výběrového řízení po dokončení PD 
Ing. Šerkem 

� přidělení finančních příspěvků neziskovým 
organizacím dle upravené přílohy 

RM ukládá: 
� podat žádost o dotaci na MOČR 

„Zabezpečení péče o válečné hroby“ ve 
variantě a)+c) v celkové výši 215  814 Kč se 
spoluúčastí města 43 163 Kč 

� prověřit stav větví na stromě u autobusové 
zastávky u zámku a také prověřit 
bezpečnost dalších stromů ve městě 

RM doporučuje: 
� ZM schválit přijetí dotace na realizaci 

projektů ZŠ Tyršova 611 „Zavedení 
specializovaného systému pro přípravu žáků 
na výuku prostřednictvím ICT v matematice 
a fyzice, e – learning“  a  „Komplexní 
zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami jako 
cesta k inkluzívní škole“ a udělit souhlas 
zřizovatele s převáděním těchto finančních 
prostředků 
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Z obsahu: 

starosta má slovo – další 
rozvoj města � 

regenerace sídliště � 
Pozvánka na výstavu 
vín a na přednášku o 
horenském právu �  

zahrada v březnu � 
Darujte život – hledáme 

dárce kostní dřeně � 
probouzení se sluncem a 
veverkami � 170. výročí 

první kampaně 
židlochovického 

cukrovaru – 7. část � 
devítka v dějinách 

Židlochovic – 3. část �   
založení 

severoatlantické aliance 
� nové knihy v městské 

knihovně � tip na výlet – 
bučovický zámek � 

svěcení nových hasičských 
vozů ����    co dělat v případě 

evakuace ���� 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice  
radnicez radnice Vážení spoluobčané, 

období Vánoc a Tří králů nahradila doba plesové sezóny a zanedlouho ji nahradí čas masopustu. S novým rokem začínáme plnit nová 
předsevzetí a plány, ale také vyhodnocujeme rok uplynulý. 

Přestože jsem svůj úřad převzal na sklonku roku, dovolím si zhodnotit celý uplynulý rok 2008 u nás ve městě. 
V roce 2008 naše město vstoupilo do šestého roku svého působení jako centra územně správního celku, chcete-li regionu, nebo malého 

okresu. Naše město je počtem obyvatel nejmenším ze všech 205 obcí s rozšířenou působností a má bohužel nejmenší rozvojové území 
(plochu), přesto bezezbytku plní funkci administrativního centra pro 28 000 obyvatel.  

Uplynulý rok byl pro rozvoj města velmi významný. V dnešní době, kdy se takřka všechny akce řeší projektovým způsobem, se nám 
podařilo zvládnout šest větších projektů, které do rozpočtu města přinesly kolem 12 mil. Kč. Samozřejmě jsme museli přiložit i svůj díl a ten 
činil přibližně 2 mil. Kč.  

Projektem Regenerace panelového sídliště Družba – III. etapa, jejíž součástí byla i oprava povrchu vozovky na sídlišti Družba (za 
bankou), jsme pokročili opět o velký kus k ozdravění a zkrášlení neuspokojivého stavu na sídlišti. Dnes patří k nejlépe vypadajícím částem 
města. Oprava protipovodňové hráze u řeky Svratky, byla dalším projektem, který řešil dlouhodobě bolavé místo pravobřežní části města. 
Dokončení projektu značnou měrou přispělo k protipovodňové bezpečnosti areálu nové výstavby rodinných domů (Svratecká ul.) a prostoru 
výrobní zóny na bývalých kalových polích. Pro realizaci výstavby dvou nových přechodů v ulici Tyršova a Masarykova jsme získali 
prostředky na zlepšení bezpečnosti chodců na dosti frekventovaných úsecích komunikací ve městě a opravou povrchu cyklistické stezky 
Brno – Vídeň v úseku Židlochovice – Blučina byla výrazně zkvalitněna cyklotrasa využívaná občany i cykloturisty. Projektem na rehabilitaci 
památek jsme vyčistili a zrekonstruovali sklepení pod radnicí, které slouží především pro akce spojené s provozem vinotéky a s aktivitami 
vinařů a zahrádkářů našeho města.  

Dále jsme v souvislosti s novým stavebním zákonem připravili projekt na pořízení územně analytických podkladů pro celé správní území 
24 obcí a měst. Svojí výší nejmenšími projekty v rámci péče o krajinu byly projekty: Ošetření úhoru v lokalitě nad cihelnou a Výsadba 
jasanové aleje podél cyklostezky Brno – Vídeň, kde investorem bylo DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň a město se podílelo prací svých 
zaměstnanců. 

Na závěr roku se podařilo vybudovat stání pro kontejnery na separovaný odpad u samoobsluhy na Žižkově, a tak zlepšit dlouho 
neúnosný stav před gymnáziem. 

Podíleli jsme se společně s firmou Outulný a SÚS Jihomoravského kraje na vybudování křižovatky ulic Nádražní a Zámecká, 
dobudování přední části Zámecké ulice a na vybudování komunikace a položení technických sítí do lokality Kalová pole (lokalita určená pro 
výrobu). Společně se svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko, jehož je město členem, byla dokončena v ulici Za Bankou splašková 
kanalizace. 

Podobně jako v loňském roce i letos máme v plánu řešit potřeby rozvoje města pomocí projektů. Některé byly započaty již loni a některé 
jsou úplně nové, přesto však krůček za krůčkem naplňují Strategii rozvoje města. 

K jejich přehledu a podrobnějšímu popisu se vrátíme v některém z příštích vydání Židlochovického zpravodaje. 
Vlastimil Helma, starosta  

Regenerace sídliště Družba – III. etapa 2008 

Projekt regenerace sídliště se stal základním podkladem, který zajistil zahájení celkového koncepčního řešení problémů v delším časovém 
období. Regenerace byla zahájena I. etapou v roce 2002 opravou silniční komunikace a opravou částí chodníků, dále pokračovala do roku 2006 
realizací víceúčelového hřiště a osazením několika hracích prvků pro děti. V roce 2007 byla s pomocí dotace z programu RPS zrealizována II. etapa 
regenerace, kdy byla opravena velká část chodníků, byla zrekonstruována některá dětská hřiště a mobiliář a na části sídliště byly provedeny sadové 
úpravy. 

V období podzim 2008 – jaro 2009 budou v rámci realizace III. etapy provedeny úpravy o celkové rozloze 1,1 ha: 
 

  oprava chodníků – dlažba zámková pojížděná m2 210 

  oprava chodníků – dlažba betonová pravoúhlá m2 388 

  zřízení chodníků s povrchem "MLAT" m2 642 
  terénní úpravy zahloubených dětských hřišť  m2 620 

  terénní úpravy nově vzniklé plochy m2 1 500 

  vybudování vybavení dětských hřišť a odpočinkových ploch:    

                         - lávky  m2 65 

                         - žebříky m2 50 

                         - palisády, hrazdy, prolézačky m2 85 

                         - lavičky (10) + koše (4) kus 14 

                         - skluzavky kus 2 
                         - altánek malý kus 1 

  sadové úpravy (25 stromů, 462 keřů, 291 trvalek a 6.800 m2 nových trávníků) m2 5 329 

  doplnění veřejného osvětlení  kus 6 

  projektová dokumentace pro provedení stavby kus 1 

  oprava komunikace živičné – za bankou m2 1 860 
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Na realizaci III. etapy se podílejí tyto firmy: Strabag a.s. (část 1 – komunikace), HORTISCENTRUM s.r.o. (část 2 – terénní a sadové úpravy),  
Josef Zahradník (část 3 – hrací plochy, mobiliář) a ELTODO-CITELUM, s.r.o. (část 4 – veřejné osvětlení). 

Regenerace by v případě získání další dotace mohla být dokončena v roce 2010. Zbývá doplnit parkoviště pro auta, dokončit opravu komunikací, 
sadové úpravy, doplnit odpočinkové, hrací a sportovní plochy. 

Ing. Martin Dratva 

 �     �     � 
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ZO ČZS Židlochovice Vás zve na tradiční 

    VÝSTAVU VÍN,VÝSTAVU VÍN,VÝSTAVU VÍN,VÝSTAVU VÍN,    
která se koná v sobotu 14. března 2009 

od 9 hodin do 21 hodin  
 v Masarykově kulturním domě....    

Výstava bude doplněna o prezentaci 
profesionálních výrobců vín. 

Od 15 hod. hraje cimbálová muzika „PONAVA“. 
Občerstvení zajištěno. 

 
V rámci ochutnávky mohou návštěvníci zhlédnout výstavku 
 připomínající 630 let židlochovického horenského práva. 

 
V pátek 13. března 2009 v 18 hod. se koná v MKK 

přednáška k 630. výročí udělení horenského práva 
markrabětem Joštem Židlochovicím. 

 
Hodnocení vín pro výstavu bude v MKK 

 8. března 2009 v 10 hodin. 

    
 

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 

 

Zahrada v březnu   

V ovocné zahradě 

V teplejších polohách pokračujeme do 
poloviny měsíce v řezu angreštu a rybízu, ve 
vyšších polohách až do poloviny dubna. U 
jádrovin řežeme přednostně starší stromy 
s krátkými přírůstky. Silnějším řezem je 
podpoříme v růstu. Odstraňujeme suché a 
poškozené větve.  

U maliníku co nejdříve odstřihneme u země 
loňské odplozené výhony, pokud jsme tak 
neučinili ihned po sklizni nebo na podzim. Silné 
jednoleté výhony, které budou plodit letos, 
zkrátíme asi o čtvrtinu. V polovině měsíce 
ukončíme řez vinné révy. Začínáme vysazovat 
ovocné dřeviny, zejména broskvoně. Koncem 
měsíce u ostružiníku odstraníme u země 
dvouleté odplozené výhony. Jednoleté výhony 
řežeme u vzpřímeně rostoucího ostružiníku 
(Wilsonova) obdobě jako u maliníku. U 
poléhavých beztrnných odrůd je zkrátíme asi na 
2m, postranní obrost na 1–3 pupeny, a vyvážeme 
je k opěrné konstrukci. Třešně a višně ošetříme 
těsně před rašením přípravkem Kuprikol proti 
rakovinnému odumírání větví, broskvoně na 
počátku rašení proti kadeřavosti listů. Trvá-li 
chladné a vlhké počasí, ošetříme broskvoně po 
10-14 dnech přípravky Novozir nebo Syllit. 
Metodou kopulace, sedélkováním nebo na kozí 
nožku roubujeme peckoviny, pokud ještě nemají 
mízu, jádroviny o 14 dní později. Řízkujeme rybíz 
pro vypěstování vlastních sazenic. Záhony 
jahodníku očistíme od suchých listů, pohnojíme 
Cereritem a okopeme.  
 

V zelinářské zahradě 

Na venkovních záhonech sklidíme poslední 
zbytky přezimované zeleniny (růžičkovou 
kapustu, kadeřávek, zimní pór, polníček, černý 
kořen), aby nevybíhala do květu. Zimní salát, 
ozimou hlávkovou kapustu a na podzim vysetý 
špenát přikryjeme na záhonech netkanou textilií, 
abychom urychlili jejich vývoj a uspíšili sklizeň. 
Do nevytápěného skleníku, fóliovníku nebo 
studeného pařeniště sejeme ředkvičku a karotku 
a sázíme raný salát. Před nočními mrazy 
chráníme tyto prostory tepelnými přikrývkami. Do 
vytápěných skleníků sázíme tyčková rajčata. Pro 
předpěstování sazenic vyséváme do kelímku 
salátové okurky a zeleninovou papriku. 
V teplejších oblastech můžeme za příhodného 
počasí vysévat na záhony kořenovou zeleninu, 
cibuli, mák, hrách, špenát, mangold, kopr a sázet 
cibuli sazečku, šalotku a jarní česnek. Do kelímků 
sejeme melouny pro předpěstování. Pro 
předpěstování sazenic vyséváme do pařeniště 
letní košťáloviny. 

V chladnějších oblastech dáme předklíčit 
rané brambory. 

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 
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Probouzení se sluncem a veverkami 
 

Základní škola získala další prostředky z Evropské unie  
 Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, byly v prosinci vybrány dva projekty naší školy k financování z fondů evropské unie o celkové hodnotě asi 

5,2 milionu korun. 
Aktuálně nám byl počátkem února 2009 schválen projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ (ICT – 

informační a komunikační technologie), který se zaměřuje na pořízení a modernizaci učebních pomůcek a technologií využívaných k modernímu způsobu výuky. Projekt 
vyřeší propojení všech tří školních budov a umožní vytvořit jednotnou síť. Zvýší se úroveň poskytovaného vzdělávání, budou instalovány nově čtyři interaktivní tabule a 
vytvořeny další dvě počítačové pracovny. Celý projekt by měl být realizován do začátku nového školního roku. Náklady činí 5 404 059 Kč, výše dotace je 70 %,              
tj. 3 782 841 Kč z  prostředků EU. Dofinancování leží na bedrech zřizovatele školy, tedy Města Židlochovice. 
Úspěšnost, které jsme dosáhli v získávání projektů, s sebou přináší obrovskou zodpovědnost, ale víra ve schopný kolektiv kolegů a v podporu zřizovatele, nám dodává 
sílu a energii, pustit se do tak náročné práce. Chci touto cestou poděkovat zastupitelům Židlochovic za přízeň, které se základní škole dostává. 

V současné době se připravuje projektová dokumentace na zateplení fasády a výměnu oken v budově na Tyršově ul., takže se snad v dohledné době můžeme těšit 
na školu v „novém kabátě“. 

Ráda bych Vás ještě pozvala na Den otevřených dveří, který se bude konat 19. března od 8 do 17 hod. na všech třech školních budovách. Budete moci 
nahlédnout do výuky, podívat se na své děti „v akci“ a blíže se seznámit s aktivitami, kterými se škola zabývá, případně které připravuje. 

Ve čtvrtek 14. května v 17 hod. se představí v Sokolovně v Židlochovicích základní škola pásmem s názvem „Když nás rodiče nevidí“. Všichni jste srdečně 
zváni.                                                                                                                                                                     

  Ing. Jana Králová, ředitelka školy
 

Slunce už bylo vysoko jako každý den touto dobou, když 
shůry sleduje, jak se lidé probouzejí, když jeho paprsky pronikají 
do oken jejich příbytků. Provokují k probuzení a poskytují dost 
světla k tomu, aby se zorientovali v jejich denním řádu, v rituálech 
každého dne, při kterých je provází. Přesto mnoho z nás ještě 
váhá, zda takovou službu slunce využít, když nás k tomu nic 
nenutí. 

V takovém rozpoložení jsem se nacházel jednoho nedělního 
rána v měsíci červenci, když mne z polospánku probralo otevřeným oknem 
zvláštní klepání na plechovou střechu sousedních garáží. Bylo bezvětří, klid, 
opuštěné garáže a minimální hladina hlomozu z nejbližší veřejné silnice za 
plotem areálu zámku. O to výraznější bylo klepání. Pohledem z okna jsem 
brzy zjistil jeho původ. Na vysokých douglaskách na loučce před naším 
domem hodovaly veverky. Objevily vyhledávanou pochoutku – semena 
jehličnanů. Aby se k nim veverky dostaly, utrhávají ze šišek šupiny, takže po 
nich zůstává jen roztřepený stvol. Veškerý odpad z jejich hodování padá na 
zem. Pod stromy je jak nastláno. Část odpadu padala na plechovou střechu, 
což bylo příčinou onoho klepání. 

To co veverky provedly na našich douglaskách, je pro ně zcela přirozené. 
Prostě přijaly nabídku přírody. Taková příležitost je nepřehlédnutelná pro 
veverky v širším okruhu tohoto zdroje a ony ji jaksepatří využily. Pokud tento 
zdroj potravy, ale i každý jiný i jinde nevyčerpají, lokalitu neopouští. Dokonce 
vznikne jakýsi koridor mezi ním a místem jejich úkrytů a vytvořených 
zásobáren. Na jejich trase se můžeme s veverkou nejčastěji setkat, když 
něco přenáší, kutí na zemi při ukrývání svého lupu či hledání potravy. 
Vyrušena, vyhledá dlouhými skoky nejbližší kmen, po němž šroubovitě a 
postupně šplhá vzhůru. Přitom z protější strany kmene nakukuje a zjišťuje, 
zda se jedná o nebezpečí, zda ještě trvá, nebo pominulo. Když nepomine, 
pokračuje ve svém úniku a šplhá čím dál výš do koruny stromu, kde ji potom 
spíš tušíme, než vidíme v hustém větvoví, třeba i sousedních stromů. Svůj 
úlek dává veverka najevo i hlasem, když při svých rychlých trhavých skocích 
a pohybech opakovaně vyluzuje svoje „co, co, co“. 

Přirozeně veverky při „své práci“ v korunách vysokých douglasek 
nedbaly, že stromům škodí, když je zbavují šišek plných ještě nevyzrálého 
semene, které se u těchto jehličnanů objevuje v semenných letech asi jednou 
za tři roky. Je to pro ně obživa po určitý čas, než semena vyberou a ztratí o 
stromy zájem. 

Vystřídají je nová lákadla, jež příroda v našich krajích vytváří. Jsou to 
třeba meruňkové plody, na něž se veverky zaměří. Pěstitelům škodí tím, že 
z plodů meruněk vyhryzávají jen jádra a jejich oplodí, to nejcennější co na 
meruňkách sadař zhodnocuje, se stane při loupeživé návštěvě veverek 
odpadem padajícím ze stromů. Pokud jsou stromy meruněk v dosahu většího 
počtu veverek, mohou způsobit citelné škody. 

Stejný soustředěný zájem, ne-li větší, mají veverky o stromy plodících 
ořechů vlašských, jejichž plody jsou pro ně artiklem nejvhodnějším 
k uskladňování pro zimní období. Na trasách jejich zásobovacích koridorů 
můžeme nalézt ztracený, nebo i zahrabaný ořech, který veverka nedonesla  

až na původní místo vybrané jako její skrýš. I když, vyrušená 
veverka na cestě s ořechem, jej nerada odloží a nejdříve se snaží 
s ním uprchnout.  

Příštího jara se často na různých místech v zahradách objeví 
semenáčky dřevin, zejména ořechů, ze semen ztracených při 
jejich podzimním putování. 

Veverka je jedním z mála zvířat, která je obdařena 
schopností vytvářet zásoby na zimu z letní a podzimní hojnosti 

potravy v přírodě. Ukrývá je v dutinách stromů i zahrabává do země. 
Zásobovací cesty na zvolených trasách využívají veverky podle současné 
bezpečnostní situace. Z části vedou po zemi, z části po stromech a zdolávají 
při tom hravě i překážky, které mají na cestě s „nákladem“, jako jsou zděné, 
dřevěné či drátěné ploty. Na těchto trasách je v období zrání ovoce velmi čilý 
ruch.  

Víme, že veverka se živí převážně rostlinnou potravou. Je velmi 
přizpůsobivá k jejím zdrojům, jiným v našich nížinných polohách jižní Moravy 
a jiným v horských lesích, kde sbírá převážně semena jehličnanů. Na jaře 
také okusuje pupeny dřevin, ohlodává kůru a ohryzává mladé výhonky, 
kterých jsou často pod stromy celé koberce. Mohli bychom se divit, jaký mají 
původ. V oblibě mají lesní plody, zejména lískové oříšky. Pojídají i houby a 
nepohrdnou ani živočišnou potravou, např. vajíčky či mláďaty ptáků. 

Až potud jsem vlastně popisoval veverčí nectnosti, čemu a jak škodí. 
Přestože mám vždy snahu v takových případech hledat kompenzaci a najít 
také nějaké ctnosti, užitečnost, kterou bych mohl započítat, žel, u veverek je 
nenalézám. Zoologové se dokonce nerozpakují označit veverky jako hlodavce 
poškozující dřeviny. Je škoda, že jim musíme dát za pravdu, přestože veverky 
mají všeobecnou sympatii lidí a mnozí je označují za „opičku našich lesů“. 
Většina z nás je jistě ochotna přivřít oči nad působenými škodami, neboť 
nejsou tak vážné, aby nepříznivě ovlivnily hospodářství sadařů, zahrádkářů a 
lesníků, či byly v rozporu s činností ochránců přírody. Tomuto našemu 
smířlivému hodnocení života veverek nahrává i fakt, že v nedávné minulosti 
došlo v celé Evropě k výraznému poklesu jejich populace. Ty tam jsou doby, 
když počátkem tohoto století se na našem území lovilo kvůli kvalitním kožkám 
60–100 tisíc veverek. Postupně se jejich lov omezoval a v současné době se 
již neloví vůbec. Od r. 2002 patří veverka do kategorie ohrožených živočichů. 

Když uvidíte veverku tmavé barvy, jak většinou říkáme černou, třeba 
v našem parku, považujte to jen za hříčku přírody. Měla se spíše prohánět 
v horských vlhkých jehličnatých lesích, kde tmavá barva veverek převažuje. 
Tam naopak mohou být překvapeni, když uvidí veverku rezavou, která 
převážně žije v listnatých lesích nižších poloh, tak jak je vídáme u nás. 

Myslím, že je všeobecně známo, že veverky jsou přizpůsobeny životu 
v korunách stromů. Výborně šplhají a skáčou z větve na větev až do 
vzdálenosti několika metrů. V korunách stromů si dělají i svá hnízda 
z větviček a listí, kde vychovávají svá mláďata, přespávají a skrývají se před 
nepřízní počasí a před nepřítelem. Využívají i stará ptačí hnízda, která si 
upravují pro svoji potřebu, ale také dutiny stromů či ptačí budky. 

Jsem na straně sympatizantů veverek a také se mi líbí jejich označování 
za „opičky našich lesů“.  

Augustin Vlašic 
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170. výročí první kampaně 
 

PhDr. Stanislav Rubáš                                                    
Židlochovický cukrovar – 7. část 

Po mnichovském diktátu v důsledku záboru pohraničí pozbyla akciová společnost 1592 ha řepné půdy, a proto jí byla z rozhodnutí ústředního 
ředitele Lesů a statků ze dne 17. května 1941 snížena kauce na jeden milión korun. Nový záruční list Agrární banky byl složen 22. srpna 1941. Nájem 
akciové společnosti končil dnem 30. června 1943, ale již v předchozím roce byly podnikány pokusy o jeho prodloužení, které byly projednávány 1. října 
1942 na schůzi generálního ředitelství v Praze. Zástupce nového majitele Bodenamt für Böhmen und Mähren (Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu) 
nesouhlasil s prodloužením pronájmu. Později byl Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnickýpronájem na deset let přislíben za předpokladu 
schválení Oberstumbannführerem Fischerem. Akciové společnosti měla být také ponechána pěstitelská stanice v Židlochovicích a po předložení 
znaleckých posudků ředitelem Schädelem, ředitelem pěstitelské stanice ve Velkých Němčicích a Pavlovicích, a hospodářskou radou pod vedením ing. 
Straňáka měly být pěstitelské stanici mimo dosavadních polností rozšířeny pozemky na pět ha. Uznané osivo se mělo pěstovat podle plánu a cena 
měla být dohodnuta zvláštním ujednáním. Protokol o odstupu dohodnutých objektů byl zaslán na Reichs Domäne. Dne 16. listopadu 1942 byl podán u 
Ústředního ředitelství Pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu v Praze návrh, aby cukrovar Židlochovice byl ponechán jako součást  Akciové 
společnosti pro průmysl cukrovarnický, stejně jako 110 ha polí v Židlochovicích včetně sýpky, pěstitelské stanice a hospodářských dílen. Bodenamt für 
Böhmen und Mähren, Dienstelle in Brünn zaslalo akciové společnosti dne 9. března 1943 dopis, v němž sděluje, že dvůr v Židlochovicích přechází od 
1. července 1943 do pronájmu zahradnické firmy Tillgner a Doering. 

 K 1. červenci 1943 byly Bodenamtu předány tyto dvory: Židlochovice, Měnín, Marianov, Albrechtov, Jalovisko, Nový Dvůr, Karlov, Zeleňák. Dále 
byl Bodenamtem převzat dvůr v Žabčicích, který byl dosud veden jako školní statek Vysoké školy zemědělské v Brně. S nájmem dvora v 
Židlochovicích obdržel Tillgner a Doering též nájem úseku Niva a pozemky pod visutou drahou cukrovaru. Zde se měly pěstovat stromky pro dálnice. 
Správa vedení v Židlochovicích zůstala nezměněna.  

 Nájemné z cukrovaru činilo za rok 350 tisíc korun, a to nadále bez ohledu na kurs dolaru. Protože dílny musely být odděleny od cukrovaru, byl na 
nádvoří postaven oddělovací plot. Cukrovar měl v této době 44 stálých zaměstnanců. Byl považován za tzv. českou baštu a v národnostních otázkách 
hrál důležitou roli. Proto se jej Němci snažili dostat plně do svých rukou. 

Počátkem roku 1945 obsadila objekt cukrovaru skupina vojáků, kteří měli na starosti opravu aut poškozených na frontě. Vznikl zde tedy 
autolazaret. Kromě toho byla auta v cukrovarských dílnách upravována pro pohon na dřevoplyn. Instandsetzungspark (ústřední název provozovny) se 
však začal na počátku dubna stěhovat. Dne 15. dubna opouští své působiště dosavadní ředitel cukrovaru, ing. Walter Hawliczek. Je nucen vzít s 
sebou jen nejnutnější vybavení. Podle dochovaných informací se později jeho vůz našel opuštěn na silnici, o dalším osudu pana Hawliczeka neexistují 
žádné záznamy. 

Při náletech ruského letectva ve dnech 16. a 17. dubna padlo několik bomb také na cukrovar a jeho nejbližší okolí. V závodě však byl zasažen jen 
komín, u něhož došlo k nepatrnému poškození. Němečtí vojáci 
měli při opouštění Židlochovic cukrovar zapálit, což se naštěstí 
stalo jen zčásti a oheň nezpůsobil větší škody. 

Ve skladech cukrovaru bylo uskladněno velké množství cukru 
z minulé kampaně. Když sovětská armáda cukrovar obsadila, 
prohlásila tento cukr za válečnou kořist a začala ho odvážet. 
Zaměstnanci závodu a místní Národní výbor dokazovali, že cukr je 
majetkem rolníků z okolních obcí, kteří jsou akcionáři  akciové 
společnosti. Po předložení příslušných potvrzení z okolních 
národních výborů a místního národního výboru vojenská správa 
pozastavila nakládání vagónů cukrem. 

Klíč od skladu cukru, uložený na MNV, byl po ozbrojeném 
nátlaku sovětské armády jejím příslušníkům vydán. Dne 12. 
července vyhlásil okresní národní výbor zabavení veškerých 
zbylých zásob cukru pro veřejné zásobování. Protože se již 

poměry v té době zkonsolidovaly, byl zbytek cukru zachován pro potřeby obyvatelstva republiky. Novým ředitelem cukrovaru po osvobození byl 
jmenován ing. Antonín Florián, který byl do Židlochovic přeložen z cukrovaru v Sokolnicích. Židlochovický cukrovar zůstal ze všech cukrovarů na jižní 
Moravě poměrně nejlépe zachován, a proto mu byla přidělena k zpracování i řepa původně určená pro cukrovar Sokolnice, část zásob z Břeclavi, a 
poněvadž byla poškozena lokální trať na Pohořelice, i část řepy z pohořelického rajónu. Kampaň byla zahájena 8. listopadu a skončila 4. prosince. 
Bylo zpracováno 244 652 q cukrové řepy. Surový cukr byl upravován v rafinériích v Hodoníně a Slavkově. K odvozu bylo použito celkem 253 drážních 
vagónů. Drahou bylo do závodu dodáno ke zpracování 745 vagónů cukrovky a odesláno 271 vagónů vyloužených řízků. Předzásobení vápencem bylo 
prováděno z lomů Hranice a Mikulov. 

Roku 1945 byla v cukrovaru založena závodní organizace KSČ sdružující pět členů. Prvním předsedou byl zvolen František Svoboda, vrchní topič 
cukrovaru.  V tomto roce byla rovněž založena závodní lidová milice řízená přímo OV KSČ Brno-venkov. Měla dvanáct členů, převážně mladých lidí.  

Pokračování v dalším čísle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

Víno je věc podivně vyhovující člověku – jak zdravému, tak nemocnému. Ať je však podáváno ve 
správné míře, podle tělesné stavby jednotlivce. 

Hippokrates 

Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější a mezi pokrmy nejpříjemnější. 
Plutarchos 

Všechny věci jsou jed a nic není bez jedu. Pouze na dávce záleží, zda se stanou jedem. 
Paracelsus 
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Opuštění domácnosti při evakuaci 
 

Vaše cesty k bezpečí –  druhá část 
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.  

V únorovém čísle jsme přinesli úvodní část – Co dělat, když zazní sirény. Ve druhé části se zaměříme na správný postup při opuštění 
domácnosti či pracoviště při evakuaci.  

Při krátkodobém opuštění domácnosti – pracoviště nezapomeňte: vypnout a odpojit všechny elektrické a plynové spotřebiče (kromě 
ledničky či mrazničky), uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky), vypněte topení (plynový kotel), zhasněte před odchodem všechna světla, 
vezměte s sebou i svá domácí zvířata, uzamkněte byt – kancelář, ověřte, zda i ostatní vědí o evakuaci. Teprve pak opusťte budovu. 

Při dlouhodobém opuštění domácnosti si sbalte evakuační zavazadlo a jinak postupujte stejně jako při krátkodobém opuštění domácnosti. 
Navíc vypněte hlavní uzávěr vody a plynu a v případě nutnosti (např. při povodni) i elektřinu). Na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o místě vaší 
evakuace a kontakt na vás.  

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.  

Připravila Bibiana Janebová 
 
 
 

Devítka v dějinách Židlochovic – 3. část 

1559 
Když byli majiteli židlochovického panství páni z Pernštejna, byla 
postavena dnešní radnice na náměstí. Znak tohoto rodu je dodnes 
vidět na pilíři v I. poschodí. Z druhé strany pilíře je pak znak města 
Židlochovic – tři hrozny a nad znaky je letopočet 1559. Radnice v roce 
1632 vyhořela a byla znovu opravena a vystavěna. Dnešní vzhled 
budovy je z roku 1968, kdy v přízemí radnice byla vybudována 
obřadní síň.  
1749 
V tomto roce měly Židlochovice celkem 120 domů; z tohoto počtu 
mělo jen 18 domů větší polnosti a 102 domů bylo téměř bez polí. 
V tomto roce bylo při městečku 743 7/8 polí, 115 2/8 zahrad, 26 1/3 
vozu sena, 1543 2/8 měřic obdělaných a 172 měřic pustých vinic. 
1839 
V tomto roce byla dostavěna Severní dráha císaře Ferdinanda – 
železniční trať vedoucí z Vídně do Brna. Židlochovice byly na tuto trať 
původně napojeny nádražím v Rajhradě, kam také dojížděla ze 
Židlochovic pošta. Teprve v roce 1872 bylo postaveno v Hrušovanech 
nádraží, kde v roce 1873 zastavovaly i rychlíky. Do osobních vozů se 
původně nastupovalo z boku, a protože jednotlivá oddělení nebyla 
spolu spojena, musel průvodčí za jízdy vlaku postupovat od oddělení 
k oddělení podél vozu po lávce. Teprve v devadesátých letech se 
začaly budovat místní dráhy. Jednou z prvních na jižní Moravě byla 
dráha z Hrušovan do Židlochovic vybudovaná v roce 1895.V roce 
1919 bylo projektováno prodloužit židlochovickou místní dráhu až do 
Klobouk, ale k uskutečnění nedošlo pro nedostatek financí.  
1879 
Dle úředního sčítání, provedeného v tomto roce, bylo v Židlochovicích 
u různých majitelů drženo na polní práce a potahy celkem 77 koní 
1909 
Podle  provedeného soupisu  měly  Židlochovice v  tomto roce  včetně 

 
panství, k němuž patřily Hrušovany i Velké Němčice, celkem 6 467,22 
ha půdy; z tohoto množství bylo 4 130,88 ha polí, 161,5 ha luk, 66,5 
ha zahrad, 137,76 ha pastvin, 1 792,98 ha lesa, 178 ha neplodné 
plochy. Dvory byly rozděleny na osm správcovství: Ledce, 
Židlochovice, Žabčice a Hrušovany, Velké Němčice (2 dvory), 
Boudky, Nová Ves, Zeleňák – Nové Dvory a Karlov, Jalovisko a 
Mariov, Měnín, Albrechtov a dvůr zvaný Carée, v pohořelickém 
okrese pak Velký Dvůr, Krakov, U Cyrila, Hildegardin a U Cukrovaru.  
1939 
Ve středu 15. března 1939 mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno 
dostala židlochovická četnická stanice telefonickou zprávu, že 
ráno bude náš stát obsazován německým vojskem. Brněnský 
rozhlas následujícího dne již vyhrával německé pochody. Na 
radnici spěchali němečtí ordneři a samozvanci, aby převzali 
veškerou moc. Německé vojsko přišlo pak do města ve čtvrtek 
16. března v 18,30hod. a ubytovalo se ve školách.  
1939 
V úterý 28. března přednášel v Hospodářské škole a o den později 
v měšťanské škole, spisovatel A. C. Nor o moderní české literatuře. 
Mnoho obyvatel si od něj dalo podepsat jeho knihy. 
1959 
7. března po 14. hodině se rozezvučela poplachová siréna svolávající 
požárníky. Ve Fučíkově ulici se zhroutilo dvorní křídlo u domu čís. 143 
majitele p. R. Řihoška. Dvorní trakt byl jednopatrový, postavený 
z kotovic. Při jarním tání se venkovní zdi rozestoupily a střecha i se 
stropy se propadla do přízemí. Velké štěstí bylo, že v bytě byla v tu 
dobu pouze paní Urbánková a ta v posledním okamžiku vyběhla 
z bytu na chodbu a tak se zachránila. Poplachem přivolaní požárníci 
mohli tak pouze zachraňovat bytová zařízení dalších ohrožených 
domácností. Urbánkům bylo veškeré bytové zařízení úplně zničeno. 

                                                                                                                                                                                Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  -kv-. 
                                                                                                   �  �  � 
Severoatlantická Aliance 
Severoatlantická Aliance (NATO) byla založena 4. dubna 1949 ve Washingtonu na základě Severoatlantické smlouvy, kterou podepsalo 12 

nezávislých států. Smlouva zaručovala všem zúčastněným státům pomoc v případě napadení.  
V letech 1952 až 1982 se k Alianci připojily postupně další čtyři evropské státy a konečně vstup Česka, Maďarska a Polska v březnu 1999 rozšířil 

počet členských zemí na současných 19.  
Členskými zeměmi jsou: Belgie, Česko (od r. 1999), Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko (od r. 1999), Nizozemsko, 

Norsko, Polsko (od roku 1999), Portugalsko, Řecko (od roku 1952), Turecko (od r. 1952), Spojené státy, Spolková republika Německo (od r. 1955) 
Španělsko (od r. 1982) a Velká Británie.                   -rt- 

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

�
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V sobotu 21. března v 10 hodin se koná na náměstí slavnostní požehnání  
 a předvedení nových hasičských cisteren 
 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů    

a Hasičský záchranný sbor JmK, požární stanice Židlochovice.  

V doprovodném programu bude předveden zásah historické techniky, společný zásah u dopravní 
nehody s následným požárem a ukázky hašení. Policie ČR provede ukázku činnosti služebních psů a 

jízdní policie. Městská policie a příslušníci Armády ČR předvedou ukázky své činnosti. 

Srdečně zve Rada města 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol 
Židlochovice srdečně zve  

všechny své členy  
na valnou hromadu,  

která se uskuteční  
ve čtvrtek 9. dubna 2009  

od 18 hodin v kulturním sále 
židlochovické sokolovny. 

Rodinný dům 4+1 
 k rekonstrukci v Židlochovicích, 

Komenského ul. 447, 
zahrada 2,5 tis. m2,  

ostatní pozemky 6 tis. m2. 
Cena 1,9 mil. Kč. 

����    607607607607    202202202202    656656656656    
 

Pracovní nabídka 
� Chcete zastupovat renomované 

bankovní domy? 
� Chcete pracovat se žádanými a 

kvalitními bankovními produkty? 
� Chcete navíc něco ve svém životě 

změnit? 
Pokud jste odpověděli alespoň 1x ANO, 
zkuste využít níže uvedeného kontaktu: 

���� 725 502 829 
e-mail: ivana.cecilova@cmss-oz.cz 

 

Milému RNDr. Jiřímu Úlehlovi  
k jeho významnému  

životnímu jubileu  
přejí vše nejlepší jeho přátelé. 

 Do dalších let pak hodně zdraví.   
 

NOVÁ ADRESA PRODEJNY 
Židlochovice, sídliště Družba 662 

BARVY - LAKYBARVY - LAKYBARVY - LAKYBARVY - LAKY    
BOHUMIL BOHATÝBOHUMIL BOHATÝBOHUMIL BOHATÝBOHUMIL BOHATÝ    

Sortiment: 
� syntetické i vodou ředitelné barvy, spreje 

   � malířské nátěry - Primalex, Remal, Klasik  
   � fasádní barvy - Ecolor, Barlet 

� lazurovací laky - Lazurol, Belinka, Remmers 
� tónovací barvy - Het, Drutep, Kana 

� štětce, válečky, zakrývací fólie, pásky, tmely,  
lepidla, dekorační lišty  

� tapety - voděodolné, samolepící 
� pracovní oblečení a obuv. montérky, čepice 

� mícháme barvy dle vzorníků 
�poradenský prodej drogerie EURONA  

a kosmetiky AVON 
� mozaikové, cihlové a kamenné obklady a dlažba 
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 TIP NA VÝLET  

dniceradniceZtracená kronika 

 Zaznamenali jsme 
dniceradniceZtracená kronika 

Bučovický zámek 
je unikátní stavbou italské renesance 

na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich 
renesančních zámků se nejedná o renesanční 
přestavbu staršího sídla (hradu či tvrze), ale 
o realizaci originálního projektu italské pozdně 
renesanční stavby typu "palazzo in fortezza" a 
celého rozsáhlého areálu včetně renesanční 
zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. Rovněž 
umístění v údolí je pro tehdejší dobu neobvyklé. 
Ve druhé polovině šestnáctého století dal zámek 
postavit příslušník starobylého šlechtického rodu 
Jan Šembera z Boskovic. Autorem projektu včetně koncepce okázalé 
vnitřní výzdoby byl Jacopo Strada, otec známé hraběnky Stradové, 
milenky a životní družky  císaře Rudolfa II. Jacopo Strada byl vzdělaný 
znalec umění, historik a architekt a  správce uměleckých sbírek tří 
Habsburských císařů – Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. 

Pozoruhodné je arkádové nádvoří s devadesáti  sloupy, které jsou 

 bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy, 
zobrazujícími válečné motivy, erby, fantastická 
zvířata a bytosti, maskarony a hudební nástroje. 
Kamenické práce prováděli Italové usazení 
v Čechách Elia Canavale a Antonio Silva. 

Nejhonosnější sály jsou umístěny v přízemí 
proti hlavnímu vchodu. Císařský sál se štukovými 
plastikami římských císařů, Venušin sál, 
působivou pracovnu a síň s alegoriemi pěti 
smyslů. Úsměvný obdiv vyvolává úsměvný Zaječí 
sál, kde je na nástropních malbách zachycen svět, 

jemuž vládnou místo lidí zajíci. V zámku sídlí rovněž muzeum 
s expozicí Bučovice v dějinách. 

K zámku patří nevelká zahrada, v níž můžete obdivovat všechny 
znaky dekorativního francouzského parku – zimostrázové ornamenty, 
krásné tvarované skupiny habrů či sakury. 

Otevřeno: duben a říjen jen o víkendech a svátcích od 9 do 16 hod.,  květen až září denně od 9 do 16 hod. mimo pondělí. 
Z knihy Evy Obůrkové Kam na Jižní Moravě vybral -kv-. 

• Starosta Židlochovic Vlastimil Helma se rozhodl obnovit tradici osobních blahopřání našim dříve narozeným  
spoluobčanům k jejich významnému životnímu jubileu. V pátek 13. února navštívil s předsedkyní Sboru pro občanské 
záležitosti Karin Rejžkovou, jako první oslavenkyni paní Albínu Steinbockovou. Popřáli jí vše nejlepší ke kulatým 
devadesátinám a předali jí kytici a malý dárek. Dalším jubilantem, kterého navštívili a popřáli mu k jeho 85. 
narozeninám, byl pan RNDr. Jiří Úlehla. Od obou oslavenců se jim dostalo vřelého přijetí. Starosta města se chystá 
takto navštěvovat občany města, kteří se dožívají 85 a 90 let a každý další rok nad 90 roků. Tímto se však neruší 
aktivita Sboru pro občanské záležitosti, kdy jeho členky v předvánoční době předávají dárečky od města všem našim 
spoluobčanům ve věku 80 a více let.  

Ing. Jana Richterová, asistentka starosty 
• Ještě do 18. března máte možnost navštívit jedinečnou výstavu Tutanchamon, jeho hrob a poklady v Brně na Heršpické ulici č. 9. Informujte se 

na www.tut-vystava.cz.  
• Přátelé výtvarného umění jistě potěší, že ve Vídni je výstava z díla Alfonse Muchy. Výstava obsahuje více než dvě stě padesát exponátů, které 

poskytují souhrnný obraz o Muchově jedinečném díle. Největším magnetem výstavy jsou dvě obrovská plátna z cyklu Slovanská epopej. Byla 
sem přestěhována z Moravského Krumlova. Jedná se o Slavnost Svantovítovu a Schůzku na Křížkách. Plátna šest metrů vysoká sahají až po 
strop výstavního sálu. Vídeňská výstava Alfonse Muchy trvá od 12. února do 1. července 2009 a je umístěna v Dolním Belvederu na ulici 
Rennweg 6. Je otevřena denně od 10 do 18 hodin, ve středu dokonce do 21 hodin. Vstupné do všech prostor Belvederu činí 13.50 €. 

• Hledáte vhodné autobusové spojení do Brna či z Brna? Doporučujeme vám internetové stránky www.jr.brno-cz. Jedná se o zastávkové jízdní 
řády MHD a IDS v Brně a okolí.  

• Za zaměření a vyhotovení situačního plánu vchodu na starý hřbitov, o kterém bylo uveřejněno pojednání v minulém čísle, mnohokrát děkujeme 
panu Rostislavu Matýškovi. 

• Na internetových stránkách města je vložena opravená tabulka linek IDS JmK 505, 521, 522 a S3 do Brně a zpět. Změny platí od 1. února t. r.  U 
linky 505 je již směrem na Brno zohledněn přestupní uzel v Rajhradu na vlak S3, kterým je možno jet nejen do Brna, ale i dále například 
doTišnova. Opačným směrem bude přestupní uzel zohledněn až při vydání nového jízdního řádu vlaků S3. Jízdní řády budu dále sledovat a při 
změně provádět aktualizaci této tabulky. Případné náměty na zlepšení funkčnosti tabulky zasílejte prosím na havel@zidlochovice.cz .  

Ing. Vít Havel městský úřad Židlochovice, kancelář tajemníka, správa GIS  
• Poslední týdny hýbe světem medii a poletuje internetem příběh ročního Kubíka z Kuřimi, který onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na 

život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let tj. potencionální 
dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do registrů dárců kostní dřeně.    
Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní dřeň účelově jedinému člověku, takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen 
Kubíčkovi, ale i dalším dětem, matkám, otcům... K odběru vzorku krve se můžete přihlásit na tel. čísle 532 233 540, kde vám pracovníci brněnské 
fakultní nemocnice poskytnou další informace. Na internetu lze najít také seznam transfuzních stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na 
kterékoliv z nich.  Více informací jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek, získáte na tel. 545 244 411 a na internetových stránkách nadace 
www.krtek-nf.cz, email: info@krtek-nf.cz. Jakákoliv pomoc je vždy vítaná. Podpořit můžeme Nadaci pro transplantaci kostní dřeně i zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru „DMS KOSTNIDREN“ na číslo 87777.  

 

 
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.krizová@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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