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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Od 1. května 2004 je Česká republika členem Evropské unie, která sdružuje 27 států 

1 3 7 91 3 7 91 3 7 91 3 7 9            

Dáno v Brne, v to pondelí po Svatém Duchu.  
Markrabí Jošt ustanovuje ke zlepšení „naší Hory“ a 

vınohradu zıdlochovıckých perkmıstra a horenské konšely  
a dává jim - plnou moc, aby o všechny perknosy a Horu 

v Zıdlochovıcích správne podle horenského práva, podobne  
jako jiní, se staralı a dbalı a totéz celé právo dávalı všem 

tem, kterí tu vınohrady mají. Tedy, aby onı s pomocí tohoto 
práva se ubránılı veškerému bezpráví a aby v nem stálı. 
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Výběr z usnesení RM 27. března 2009 
RM ukládá: 
� projednat možné varianty výstavby přístřešku na 

autobusovém nádraží 
� žádat Radu JMK o dovybavení autobusového 

nádraží přístřešky a informačním systémem 
odjezdů a příjezdů autobus 

� jednat s Orlem - jednotou Židlochovice o 
možnostech pro vhodný pozemek za účelem 
zřízení cvičiště pro psy v rámci nově zřizovaného 
kynologického klubu 

� nalézt levnější variantu řešení vertikutace trávníku 
pro FK Židlochovice (např. pronájem vhodného 
zařízení) 

RM rozhodla 
� 1. zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 

1324/1 o výměře cca 165 m2, v ulici Palackého; 
2. vyzvat žadatele k zajištění zpracování 
oddělovacího geometrického plánu pro oddělení 
požadované části parcely 

� vypsat výběrové řízení na pořadatele 
Židlochovických hodů 2009 

� vyhlásit záměr pronájmu garáže za tržnicí 

RM schvaluje: 
� snížení počtu strážníků při MP na počet 7 + 2 
RM projednala: 
� žádost FK Židlochovice o příspěvek města na 

vertikutaci trávníku pro FK Židlochovice 
 

Výběr z usnesení RM 3. dubna 2009 
RM rozhodla: 
� vybrat jako nejvhodnější nabídku, v rámci zakázky 

na poskytnutí investičního úvěru, nabídku 
Komerční banky, a.s., varianta 8let bez možnosti 
předčasného splacení  

Výběr z usnesení RM 17. dubna 2009 
RM vzala na vědomí: 
� zprávu o průběhu realizace akce „Výhon – 

turistický okruh s rozhlednou“ 
� zprávu z jednání s krajským radním pro dopravu 

Ing. Pospíšilem, vedoucím odboru dopravy JMK 
Ing. Snovickým a ředitelem KORDIS Ing. Holcem 
o možnostech JMK na zajištění finančních 
prostředků na úpravu stávajícího autobusového 
nádraží v Židlochovicích 

� výpověď obce Hrušovany u Brna z veřejnoprávní 
smlouvy č. 233/07, ze dne 3. 8. 2007, o výkonu 
úkolů obecní policie  

� informaci ředitelky MŠ o možném nedostatku míst 
v MŠ 

RM ukládá: 
� uzavřít smlouvu o dílo na akci „Lokální biocentrum 

LBC 3a u stadionu a biokoridor K3 v 
Židlochovicích“ s firmou Hortiscentrum s.r.o. 

Dokončení zápisu z RM bude uveřejněno 
v červnovém čísle Židlochovického zpravodaje. 
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Městská knihovna – výběr ze statistických údajů za rok 2008 
K 31. prosinci 2008 byl stav knihovního fondu 23 520 svazků. Z toho naučné literatury 8 424 a krásné literatury 15 603.  Za rok 2008 přibylo 666 

svazků a vyřazeno bylo 159 svazků. Knihovnu navštěvovalo 636 registrovaných čtenářů, z toho bylo 172 čtenářů do třinácti let. Celkem knihovnu 
navštívilo 9 111 čtenářů, kteří si vypůjčili 40 383 knih – z toho 9 379 svazků z naučné literatury a 24 778 svazků krásné literatury. Děti si přečetly 1 961 
svazků naučné literatury a 4 265 svazků krásné literatury.  

V městské knihovně je možno si vybrat z 35 docházejících exemplářů periodik, které byly vypůjčeny 5 215 krát. 
Zájemcům jsou k dispozici dva počítače s přístupem na internet; této možnosti využilo 1 590 návštěvníků. 
Bylo také uspořádáno šestnáct besed a knihovnických lekcí pro žáky ZŠ a Gymnázia Židlochovice.                                                    Jitka Bartáková 

Židlochovice se rozrůstají 
V období několika posledních let zaznamenáváme v našem městě po dlouhé době nevídaný rozmach bytové výstavby a to jak formou individuální 

výstavby rodinných domů, tak formou bytových domů. Stále probíhá výstavba bytových domů a rodinných domů v lokalitě bývalého cukrovaru, v 
realizaci je rovněž výstavba sídliště rodinných domů v lokalitě " U Avionu", dokončuje se výstavba rodinných domů v ulici Janáčkově a byla dokončena  
výstavba 10 rodinných domů v ulici Meruňková.  Za období roků 2007 a 2008 bylo v našem městě uvedeno do užívání 88 nových bytových jednotek. Z 
tohoto počtu bylo v roce 2007 v našem městě zkolaudováno celkem 46 bytových jednotek a v loňském roce 2008 přibylo dalších 39 bytových jednotek.  

Čtenáře Zpravodaje může jistě zajímat jejich rozmístění. Nejprve tedy bytové jednotky zkolaudované v roce 2007. V areálu bývalého cukrovaru na 
Cukrovarské ulici byl postaven bytový dům s 23 byty – má popisné číslo 791. Největší počet rodinných domů byl v tomto roce zkolaudován v 
Meruňkové ulici (za hřbitovem) – celkem 6 rodinných domů s popisnými čísly 806 až 812. Další dva rodinné domy byly uvedeny do užívání v Zámecké 
ulici a mají popisná čísla 816 a 833. V Janáčkově ulici byly postaveny nové rodinné domy čísla popisná 778 a 773. Ve staré zástavbě města byl 
zkolaudován nový rodinný dům v Masarykově ulici s popisným číslem 123 a v Nerudově ulici s popisným číslem 770. Samo město Židlochovice 
provedlo přístavbu domu s pečovatelskou službou v ulici Masarykově č. p. 115 s jedenácti malometrážními bytovými jednotkami. V loňském roce 2008 
byl zkolaudován druhý bytový dům s 23 bytovými jednotkami v ulici Cukrovarská s popisným číslem 792. V Zámecké ulici to byly tři rodinné domy s 
popisnými čísly 834, 836 a 837. V Meruňkové ulici byly zkolaudovány další čtyři rodinné domy s popisnými čísly 811, 813, 814 a 815. 

V Komenského ulici byla v rodinném domě číslo popisné 715 provedena nástavba rodinného domu s novou bytovou jednotkou a v Brněnské ulici v 
čísle 235 byla rovněž provedena nástavba s bytovou jednotkou. Dvě půdní vestavby s novými byty byly provedeny také v Komenského ulici, a to v 
číslech popisných 86 a 370. V Brněnské ulici byl postaven a zkolaudován nový rodinný dům s číslem 235 a v Legionářské ulici nový rodinný dům  
s číslem 96. 

Nové byty se staly novým domovem občanů, kteří se v našem městě narodili, ale i občanů, kteří se do našeho města přistěhovali ze všech koutů 
naší vlasti a dokonce i ze zahraničí. My, kteří se můžeme považovat za židlochovické rodáky a řekněme i patrioty, můžeme být rádi, že tomu tak je. 
Díky nové výstavbě jsme získali a doufejme, že ještě získáme nové spoluobčany, kteří si naše město oblíbí natolik, že se budou po čase rovněž 
považovat za jeho patrioty. Věřme, že se jejich představy o příjemném, slunečném městě se zajímavou historií, příjemným životním prostředím a 
příjemnými, vstřícnými lidmi naplní. Nechť se všem majitelům nových bytů v Židlochovicích dobře bydlí a žije. 

Ing. Karel Suchánek, vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu  
Bývalý cukrovar si na konečné úpravy počká  
Hospodářská krize dopadla i na obchodní centrum, které vzniklo na místě našeho bývalého cukrovaru. První část rekonstrukce je hotová, na 

druhou etapu si však budeme muset počkat.  
„Firma, která obchodní centrum buduje, nám oznámila, že v důsledku krize musí opravy pozastavit,“ uvedl starosta Vlastimil Helma. Město nijak 

situaci ovlivnit nemůže. „Je to soukromý projekt, nezasahujeme do toho“, řekl starosta.  
Svatoslav Outulný, který má rekonstrukci na starosti, přestávku ve výstavbě potvrdil. „Projekt je dočasně pozastaven kvůli nezájmu dalších 

nájemců do připravovaných prostor,“ upřesnil 
Zahájení příští etapy, po níž centru přibudou dva nové bloky, firma letos neplánuje.  „Začneme s ní na jaře příštího roku,“ slíbil Outulný. Podle něj 

nedojde ke zdražení projektu, a stavbu tak dokončí s původním rozpočtem. 
Převzato z deníku Rovnost 2. 4. 2009    

Den otevřených dveří na Základní škole Židlochovice 
Ve čtvrtek 19. března proběhl na Základní škole Židlochovice Den otevřených dveří. Žáci i učitelé rodičům a návštěvníkům školy předvedli, jak 

zajímavé a pestré může také školní vyučování být. Na 1. stupni ve všech třídách probíhala projektová výuka na různá témata: 1. třída  –  Máme rádi 
zvířata; 2. třída – Jaro; 3. třída – Lidské tělo; 4. třída – Hotel Zdravá výživa; 5. třída – Naše cestovní kancelář 

Všichni návštěvníci ocenili snahu a zaujetí žáčků, nápaditost a organizaci výuky. 
Na 2. stupni se učilo při otevřených dveřích, rodiče nakukovali do hodin nebo se přímo posadili do lavice a sledovali svého potomka při práci. Měli 

možnost podívat se do všech prostor školy, včetně odborných pracoven. 
Odpoledne se uskutečnilo setkání s řediteli okolních škol. Pozvání přijali také starosta Židlochovic Vlastimil Helma, starosta Žabčic Mgr. Vladimír 

Šmerda, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Brno-venkov Mgr. Libor Mikulášek a předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání JmK Ing. Marek 
Juha. V příjemné atmosféře byly nastíněny směry další spolupráce mezi školami a pracovní odpoledne bylo ukončeno prohlídkou školní budovy na 
Tyršově ulici.                                                                                                                                                                         Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

Informace občanům v Husově ulici  
V termínu od 18. 5.2009 do 30. 6. 2009 bude probíhat další etapa na opravě kanalizačního řadu v části od č. p. 198 po č p. 291. Práce bude 

provádět firma VAS a.s., provoz Židlochovice.                                                                                  Jaroslav Goš, technik odboru investic 

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

Moudrá slova 
Musíme věřit v to dobré v lidech – na to špatné se můžeme spolehnout. 

Alfred Polgar, rakouský spisovatel 
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Zahrada v květnu   
V okrasné zahradě: 
Okrasné rostliny podle potřeby okopáváme, 
plejeme, zavlažujeme a přihnojujeme. 
Ostraňujeme odkvetlá květenství cibulnatých a 
jiných květin a okrasných dřevin (šeřík, čilimník). 
Vysazujeme hlízy jiřinek, sazenice z řízků až po 
ledových mužích. Počátkem měsíce vysázíme 
druhou dávku hlíz mečíků, třetí v polovině 
měsíce. Okrasné dřeviny v kontejnerech můžeme 
vysazovat bez časového omezení. Růže 
chráníme chemickými přípravky proti pilatkám. 
Postřiky opakujeme ještě dvakrát vždy po 14 
dnech. Za vlhka stříkáme růže proti černé 
skvrnitosti listů. Řízkujeme velkokvěté 
chryzantémy pěstované na jeden květ. Po 
ledových mužích vysazujeme hlíznaté begonie, 
dosny, aksamitníky, šruchy aj.  Na terasy, okna a 
balkony umístíme květiny v přenosných 
nádobách.  

V ovocné zahradě: 
Pokud nově vysázené stromky neraší, 
vyzvedneme je ze země, kořeny po seříznutí až 
do zdravého dřeva ponoříme na den do vody a 
stromky znovu zasadíme a zalijeme. Počátkem 
měsíce ukončíme výsadbu vinné révy. Při velké 
násadě plůdků přihnojíme ledkem zejména starší, 
málo přirůstající stromy. V místech, kde se 
pravidelně vyskytuje červivost mladých plůdků 
jabloní a slivoní, ošetříme stromy na počátku 
opadu korunních plátků. Kontrolujeme hrušně, 
jabloně a další dřeviny, zda nemají zčernalé 
květy a listy, případně slizovité kapky na 
výhonech a na plodech. To jsou příznaky spály 
růžovitých rostlin. Napadené části je nutné 
odřezat a spálit a dřeviny postříkat. V polovině 
měsíce končí nejvhodnější období pro 
přeroubování stromů. Jádroviny ohrožené 
strupovitostí a padlím ošetřujeme chemicky. 
Angrešt a černý rybíz ošetříme proti americkému 
padlí. Postřik po 5–10 dnech opakujeme. V 
místech, kde se u meruněk často vyskytuje 
hnědnutí a předčasné opadávání listů, ošetříme 
stromy 2–3 týdny po odkvětu. Porost maliníku 
postříkáme proti skvrnitosti a odumírání výhonů. 
Na kmeny stromů, zvláště jabloní, připevníme 
lapače z vlnité lepenky k zachycení různých 
škůdců. Velkou násadu plůdků u jabloní, hrušní a 
broskvoní protrháme, jakmile dosáhnou velikosti 
většího lískového oříšku. Jahody ošetříme proti 
květopasu jahodníkovému a podkládáme je 
slámou nebo pásy fólie. Vinnou révu chráníme za 
vlhka proti plísni. Od konce května do poloviny 
června vylamujeme na keřích vinné révy letorosty 
bez násady květenství a zálistky.  

V zelinářské zahradě: 
Za slunečného a teplého počasí stíníme a 
větráme skleníky, fóliovníky a pařeniště. Zeleninu 
chráníme proti škůdcům, zejména mšicím, 
sviluškám, třásněnkám a muchnicím chemickými 
prostředky. Počátkem měsíce vysazujeme na 
záhony letní odrůdy salátu a košťálovin, koncem 
měsíce pozdní košťáloviny. Do nevytápěných 
skleníků a fóliovníků sázíme salátové okurky, 
papriky, lilky a melouny. Na venkovní záhony 
v teplé chráněné poloze sejeme v první polovině 
měsíce okurky, cukety, fazole a cukrovou 
kukuřici. Přikopčíme brambory, jakmile dorostou 
výšky 10 cm. Pokud nehrozí mrazíky, vysázíme 
na záhony rajčata, okurky, celer, špenát, 
majoránku aj. V teplých chráněných polohách 
sázíme na venkovní záhony papriky, lilky a 
melouny.  

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 

Hallywood po židlochovicku  
 V minulém Zpravodaji byla otištěna informace o vydání druhého dílu knížky Průvodce historií 

pěveckého sboru Skřivánek. Dovolte, abych se k tomu vyjádřil.  
 Knížka měla vyjít v r. 2007 ke 30. výročí sboru. Okamžikem křtu této publikace měl být jarní 

koncert. Knížku jsem připravil a text předložil paní Vrbové 4. 5. 2007. Ta pak 6. 6. 2007 změnila názor a 
chtěla knížku až ke koncertu adventnímu, aby v ní byl ten jarní zachycen. Později jsem se dověděl o 
zájezdu do USA a pochopil, že i ten tam má být. Doplnil jsem tedy texty a čekal na fotografie. Ty jsem 
ale nedostal a propadl tak i druhý termín vydání knížky. 22. 2. 2008 mně došla trpělivost a nemaje stále 
snímky z USA, spolupráci s Vrbovými jsem ukončil. Firmě REIS jsem předal veškeré podklady, 
potřebné pro vydání knížky včetně její jednoznačné podoby (i se snímky z USA, které mi domů někdo 
dodal v březnu 2008). Tím pro mě věc skončila.  

Knížka vyšla s dvouletým zpožděním. Text končí událostmi roku 2007, takže rok a čtvrt historie 
chybí. Moje koncepce nebyla dodržena: plakáty nejdou po sobě, fotografie jsou na jiných místech a 
nekorespondují s textem, mnohé jsou anonymní, mnohé zbytečné. V knize jsou chyby, které 
v dodaném textu nebyly a protože mi knížku nikdo nepředložil ke korektuře, tak tam zůstaly. Obsah se 
nachází kdesi uvnitř, název knihy na hřbetě je jiný než na titulní straně, vpředu je „autor knihy Jiří 
Smutný“ a vzadu pro změnu Jiří Smutný a Zdeňka Vrbová a přestože je v textové části knížky 50 
snímků (místo původně zamýšlených 36), je připojeno i tzv. fotoalbum, obsahující dalších 83 fotografií. 
Výsledná podoba knížky vznikla bez mého vědomí a souhlasu a za jejího autora se nepovažuji. 

                                                                                                                                    Ing. Jiří Smutný 

Poznámka: Pokud se domníváte, že v nadpisu mělo být správně napsáno Hollywood, pak máte pravdu. 
                   Použili jsme však nadpisu, který je uveden ve vydané publikaci.  

Jarní úklid pozemku může být nebezpečný! 
V těchto jarních dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek na svých zahrádkách a polích. 

Nejjednodušší způsob je klestí, případně starou trávu spálit. Ne vždy tento úklid může dopadnout dle 
vašich představ.  

Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, aby se oheň 
nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost jako takovou nesete vy.  Hasičský záchranný sbor kraje jako 
takový pálení nepovoluje. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných 
opatření jsou povinny právnické a podnikající fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě 
takovou činnost zakázat. Oznámit spalování je možné na telefonním čísle krajského operačního 
střediska hasičů 950 640 400 nebo také pohodlně přes internet z adresy http://paleni.firebrno.cz . 
Pálení je pak evidováno na operačním středisku hasičů. Tato evidence slouží jen pro možnost ověření 
místa pálení s možným nahlášením požáru. Spalování hořlavých materiálů může být také upraveno 
vyhláškou vaší obce. 

Zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 
vypalování porostu. Toto plošné vypalování škodí nejen životnímu prostředí, ale v některých případech 
končí i tragicky. Oheň se s ohledem na meteorologické podmínky může vymknout kontrole. Stáčí náhlý 
závan větru a klidný oheň se může změnit v ničivý živel, nad kterým ztratíte kontrolu. Tento živel pak 
vezme vše, co mu stojí v cestě - zahradní chatku, ale klidně i člověka. Především starší občané by 
neměli přeceňovat své síly a upustit od tohoto typu úklidu pozemku. 

npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk, stanice Židlochovice 

Noc s Andersenem 
V letošním roce se poprvé Městská knihovna zúčastnila projektu Noc s Andersenem, který se koná 
každý rok na počest Mezinárodního dne dětské knihy asi na 800 místech v České republice i v 
zahraničí. V pátek 3. dubna přišlo do knihovny devět nocležníků, pro které byl v knihovně přichystán 
zajímavý program. Večer byl zahájen společnou četbou knihy od autorky Renaty Štulcové, která poslala 
nočním spáčům jednu speciálně upravenou kapitolku z knihy Mojmír – Cesta pravého krále. Kniha 
popisuje historické události na Moravě ve 13. století a děti zde najdou zmínku o moravské kronice z 
období od příchodu Konstantina a Metoděje až do r. 907. K tomu příběhu byla připravena na internetu 
soutěž v luštění záhadných nápisů v hlaholici a kvíz. Po splnění zadaných úkolů jsme se pustili do 
výroby ozdobných kraslic, které jsme malovali barvami na sklo a potom jimi vyzdobili prostory knihovny. 
Po splnění dalších literárních kvízů, testů a úkolů jsme všichni společně s chutí zdobili perníčky. O 
půlnoci jsme měli možnost hlasovat v anketě Kniha mého srdce. Po uložení v knihovně mezi regály 
jsme si ještě dlouho povídali. A ráno? V osm hodin naše noční dobrodružství skončilo. Po dobré snídani 
jsme sbalili spacáky. Domů jsme se rozcházeli spokojeni a plni zážitků. Po první zkušební noci se těším 
na příští Noc s Andersenem. 

Knihovnice B. Pavková 
 

 

Pomůžeme Vám zhubnout a znovu nepřibrat.          
Více na www.studiohubnuti.cz 
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Svratka je levobřežní přítok Dyje. Pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších, druhý významný pramen vzniká u hájovny 

Blatky (někdy značen jako Břimovka). Soutok Svratky se Svitavou se nachází na území města Brna. Do Dyje se vlévá ve střední věstonické 
novomlýnské nádrži. Na Vysočině mezi Cikhájí a Jimramovem také tvoří Svratka část historické zemské hranice Čech a Moravy. 

Pojmenování Svratky pravděpodobně vychází ze staročeského slova „sworti“ – vinout se. Někteří jazykovědci považují název řeky odvozený od 
ruské řeky nazývající se Svorotka, tedy řeku s klikatým tokem, který směřuje někam, po druhé se otočí jinam a pak se zase vrátí. Jiní etymologové se 
přiklánějí ke germánskému výkladu souvisejícímu s výrazem schwarz, černý – Švarcava, černá řeka. Tak prý nazývaly dolní tok řeky Langobardové, 
předchůdci Slovanů na jižní Moravě. Docela poslední a nejnovější je domněnka, že název Svratky je mnohem starší, pochází prý z keltštiny a 
znamenal „su – rot“, čili řeku dobrých brodů.  

Pramen se nalézá na úbočí Křivého javora a Žákovy hory v nadmořské výšce 771, 93 m.  
Délka toku – 173, 9 km.    Plocha povodí – 3 940, 16 km².      Průměrný průtok – 27, 24 m³/s.  
Nejvíce vody má Svratka v březnu, kdy k rozpouštění sněhu na Vysočině navíc přispívají jarní srážky (v nižších polohách je to už únor). Jarní 

povodeň proběhne celým tokem Svratky za 30 hodin, Svitavou za 20 hodin. 
V povodí Svratky je asi 280 rybníků tvořících celé soustavy. 
Celkový spád řeky činí 3,5 ‰, při čemž v horním toku je vyšší, asi 4,9 ‰ a od Předklášteří kolísá kolem 1 ‰.  
Průměrný roční stav (výška hladiny) v Židlochovicích činí 98 cm. Průměrný průtok 15,4 m³/s (při Q1 = běžný stav vody). 
Při tzv. pětileté vodě (Q5)  může činit průtok 208 m³/s, při Q10 (desetileté vodě) může činit průtok 250 m³/s, při Q50 (padesátileté vodě) může činit 

průtok 353 m³/s, při Q100 (stoleté vodě) může činit průtok 400 m³/s. 
Při výšce hladiny 250 cm a průtoku 80,3 m3/s je stupeň povodňové aktivity pojmenován jako bdělost, při výšce hladiny 300 cm a průtoku 103 

m3/s jako pohotovost a při 350 cm a průtoku 126 m3/s je vyhlášen stav ohrožení.  
V Židlochovicích je nula vodočtu v nadmořské výšce 177,89 m. Vodotečná stanice byla v Židlochovicích zřízena v r. 1912. Od té doby máme 

přesné údaje o výšce hladiny. Poslední úprava stanice, která měla původně rovnou střechu, byla provedena v roce 2007 v rámci projektu Monitorování 
a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí.  

Ústí:  Věstonická přehrada  48° 54′ 16" s. š., 16° 36′ 44" v. d.; v nadmořské výšce 162,94 m.  
Podle údajů hydrometeorologického ústavu v Brně (tabulky k dispozici ne webových stránkách této instituce), byly nejvyšší zaznamenané vodní 

stavy na Svratce v Židlochovicích tyto: 
 

   
 
 
 
 
 
 
V židlochovických kronikářských zápisech se můžeme dobrat ještě dalších údajů: 24. února 1977 v 11,25 hod. dosahovala hladina Svratky 

v Židlochovicích 481 cm. Od roku 1912 to však nebyl maximální stav. Podle kronikářských údajů byl nejvyšší stav hladiny zaznamenán 26. 2. 1912 a 
činil 555 cm. Druhým nejvyšším stavem byl 11. březen 1941 s hladinou 537 cm. V posledních letech bylo zaznamenáno maximum 214 cm (26. března 
2007) a minimum 56 cm (16. června 2008). 

Významné obce a města na řece Svratce:  
Svratka, Jimramov, Štěpánov nad Svratkou, Nedvědice, Tišnov, Veverská Bítýška , Brno, Modřice, Rajhrad, Židlochovice  

Vodní díla na Svratce: 
vodní nádrží Vír I., na říčním kilometru 114,9; vodní nádrží Vír II.,na říčním kilometru 111,6; a vodní nádrží Brno na říčním kilometru 56,2.  

Významné přítoky Svratky:  
Fryšávka - zprava, km 133,0; Bystřice  - zprava, km 113,5 ; Hodonínka - zleva, km 102,7; Nedvědička - zprava, km 95,5; Loučka  - zprava, km 

78,9; Besének  -  zleva, km 78,9; Lubě - zleva, km 73,8; Bílý potok - zprava, km 67,0; Svitava - zleva, km 40,7; Bobrava - zprava, km 36,8; Litava - 
zleva, km 29,0; Jihlava  - zprava, km 0,0 (společné ústí se Svratkou do Dyje)  

Vodní režim  
Průměrný průtok v ústí (spolu s Jihlavou) činí 27,24 m³/s. 
Údaje o Svratce by nebyly úplné bez čistírny odpadních vod, která byla vybudována v Modřicích a slouží k čistění odpadních vod přiváděných 

systémem kanalizačních stok z města Brna a ve stále větší míře prostřednictvím soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna. V současné době 
jsou kromě Brna napojeny na ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, 
Moravské Knínice, Lipůvka, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. 

Původní ČOV Modřice byla do provozu uvedena v roce 1961, a to jako klasická dvoustupňová čistírna s anaerobní stabilizací kalu. S rozvojem 
města a následujícím hydraulickým i látkovým přetížením bylo postupně v průběhu 80. let prováděno rozšíření.  

Již od roku 1992 se připravovala celková rekonstrukce a potřeba realizace se rok od roku stávala naléhavější. Záměr se podařilo uskutečnit 
koncem roku 1999, kdy byla podepsána s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj smlouva o úvěru. Tím byl dán základní předpoklad pro zahájení 
celého projektu. Koncem května roku 2001 byla stavba zahájena a dokončena byla koncem roku 2003. Od 1. ledna 2004 byl zahájen roční zkušební 
provoz. Ten byl úspěšný, a tak následovalo převzetí stavby investorem a dokončená stavba je v trvalém provozu. 

�  �  � 

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy 

cm V. – XI. cm XII. – IV. 

523 27. 8. 1938 537 11. 3. 1941 

523   8. 7. 1997 509 21. 3. 1947 

496 15. 5. 1962 505  1. 3. 1937 

483  31. 10. 1930 500 26. 2. 1922 

Svratka a Litava v údajích a číslech 
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Litava (starším názvem Cézava) je moravská řeka na území České republiky. Je to významný levostranný přítok Svratky, měří 58,3 km, její 
povodí zabírá 789,8 km², průměrný průtok činí 1,53 m³/s 

Pramení v pohoří Chřiby pod nejvyšší horou Brdo (586,7 m) jihovýchodně od obce Cetechovice. Do Svratky ústí ve městě Židlochovice.Hlavními 
přítoky Litavy jsou zleva Milešovický potok a Hranečnický potok, zprava Litávka, Litenčický potok, Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Říčka a 
Dunávka.  

Protéká městy a obcemi: 
Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Újezd u Brna a Blučina. 

Údaje převážně převzaty z internetových údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a z Pamětních knih Židlochovic.         Karel Vavřík  
 

 
 

Ze svého zimoviště k nám přilétá mezi posledními 
tažnými ptáky. Jakoby chtěla mít jistotu, že ji u nás již 
nezastihne chladné počasí a nemusela se otřásat zimou. 
Prostě dává si načas, protože pudově cítí, že její čas 
působení u nás teprve nastane. Doopravdy má čas. Vlastní 
hnízdo si nestaví a nemusí se s ním pachtit stejně jako 
ostatní zpěváčci, kteří ho stavět musejí, jinak by nemohli 
vyvést svá mláďata, novou generaci jejich rodu. Netuší, že jejich hnízdo 
může být zneužito a vzejde z něj potomek rodu zcela jiného. Ale nejenže 
je zneužito jejich hnízdo, jsou zneužiti oni sami k tomu, že potomka cizího 
rodu i vychovají. Aniž to postřehnou, objeví se v jejich snůšce cizí vejce. 
Nakládají s ním stejně jako s vlastními. Nasednou, vysedí mladé. Ale 
ouvej, mezi nimi je cosi jiného, velmi odlišného od ostatních mláďat. 
Hostitelé to nerozlišují, je pro ně mládě jako mládě. I když je obvykle větší 
s většími nároky na potravu než odpovídá normální spotřebě mladých 
v hnízdě. Aby věčně hladové mládě nakrmili, oba ptačí rodiče musí 
vyvinout velké úsilí, zvýšit frekvenci přísunu potravy a její množství. 

Mládě se jim „odmění“ tím, že v hnízdě zabírá čím dál více místa a 
nakonec svoje nevlastní sourozence z hnízda zcela vytlačí a zůstane tam 
samo a také samo přijímá přinesenou potravu určenou celé původní ptačí 
rodině. 

Takto postižený ptačí pár nevědomky vychovává mladou kukačku! 
Jeho biologická máma se na jejím zrodu podílela jen tím, že se jí 

podařilo podvrhnout své vejce vybraným hostitelům do jejich započaté 
snůšky. Tím jim předala i veškeré starosti až do vyvedení jejího mláděte 
z hnízda. Pokud se ona stará, tak jen o to, aby se jí dařily intriky 
k obelstění dalších ptačích párů.  

Tyto intriky jí umožňuje i přirozená schopnost přizpůsobit svá vejce 
těm, která si v cizím hnízdě předem prohlédne s úmyslem svoje vejce tam 
podvrhnout. Dokáže ho dokonale přizpůsobit ve velikosti i zbarvení tak, 
aby bylo nenápadné v započaté snůšce hostitelského ptačího páru, aby 
samička snůšku dokončila, nasedla, netušíce kukaččinu lest. 

Zpravidla jedno vejce ze snůšky vyhodí (spolkne ho) a přidá svoje. 
Buď je tam snese, nebo bylo sneseno jinde a do vybraného hnízda ho 
v zobáku přinese. 

Kukačku po jejím návratu ze zimoviště k nám můžeme zahlédnout při 
přeletu z místa na místo, ale hlavně slyšet a to vždy na jiném místě. Létá 
krajinou a hledá svoji příležitost všude tam, kde je jen trochu vzrostlé 
zeleně, skupina stromů, park, les, kde hnízdí zpěvné ptactvo se 
započatou snůškou. 

Při krátkých pobytech na místě i při častých přeletech si kukačka 
zazpívá – „zakuká“. Její zpěv je snad na kukačce nejznámější. Vlastně  

 

podle něj víme vůbec o její přítomnosti. Její přelety z místa na 
místo těžko postřehneme, všimneme si jich většinou jen, když 
přitom zakuká, nebo se ozve zvláštním zachichtnutím 
připomínajícím její smích po zdařilé intrice. Letem se kukačka 
podobá poštolce nebo krahujci, takže může ujít naší 
pozornosti. 

A když zakuká, tak ve svém dosahu přetrumfne naše 
ostatní pěvce. Musíme si přiznat, že její kukání rádi slýcháme. Je to 
výjimečný zpěv ptáka, který každý z nás od malička zná. Její zpěv jakoby 
připomínal definitivní potvrzení příchodu jara. 

Z nedostatku potravy nemusí mít kukačka obavy. V její potravě 
převládá škodlivý hmyz. Především housenky různých motýlů a larev 
hmyzu. S oblibou vyhledává housenky chlupaté, kterými jiní ptáci 
opovrhují. To je další kukaččina výhoda, která jí usnadňuje život.  

Porovnávání kukaččiny užitečnosti a škodlivosti je určitě nepatřičné. 
Její velkou užitečnost nemůže zpochybnit ani případné tvrzení, že 
kukačka vnáší neklid do hnízdění zpěvných ptáků svým chováním, při 
kterém vniká do jejich hnízd.  

Schopnost kukačky hlasově přezpívat ostatní ptačí zpěváky je 
obdivuhodná. Třeba cestou do lesa, parku či jiné lokality, kde se dá 
očekávat ptačí zpěv, určitě nejdříve už z velké dálky, uslyšíme kukačku, 
pokud se v dané lokalitě při svých přeletech zrovna nachází. Je poměrně 
plachá. Za zpěvu usedá skrytá v husté koruně nebo na suchém vrcholku 
stromu. 

Kukačka patří mezi tažné ptáky. Hlavní doba příletu je druhá polovina 
dubna. Starší kukačky nás opouštějí už ve druhé polovině července, 
mladé zůstávají déle, někdy odlétají až v  říjnu. Mladé kukačky se na 
rozdíl od jiných tažných ptáků vydávají na dlouho cestu do zimoviště 
v jižní Africe samy, bez doprovodu rodičů.  

Při pozorování projevů kukačky v okolí jsem se mnohokrát pokusil 
uměle napodobit její hlas imitací kukání. Reagovala nestejně. Někdy 
napodobení poznala hned a ve zpěvu nepokračovala a zmlkla. Bylo asi 
pod její důstojnost reagovat na provokatéra. Někdy dokonce přiletěla ke 
zdroji falešného kukání, aby zjistila jeho původ. Téměř vždy však brzy 
zjistila, o co jde a odletěla asi kukat jinam. Ale měl jsem poznatek, že 
jsem ji vůbec zaujal a trochu zmátl, i když mé kukání jistě nebylo moc 
přesvědčivé. 

Nikdo, samozřejmě ani kukačka sama, nespočítá vajíčka, která za 
sezónu podvrhla do ptačích hnízd, kolik malých kukaček se vylíhlo a kolik 
jich jejich adoptivní ptačí rodiče vyvedli. Můžeme se jen domnívat a věřit, 
že jich bylo dostatek k tomu, aby byl rod kukaček zachován. Aby nás i ta 
jejich nová generace vždy zjara a v létě těšila svým kukáním. 

Augustin Vlašic 

 

Zakukej, kukačko! 
 

 
FINANČNÍ CENTRUM v Židlochovicích hledá obchodního zástupce do zavedené kanceláře pro prodej: pojištění vozidel, 
stavební spoření, úvěry, penzijní připojištění, životní pojištění aj. Požadujeme flexibilitu, znalost práce s PC, zodpovědnost, 

obchodní zkušenosti. Nabízíme 3 denní pracovní dobu v týdnu, po zapracování fix, k dispozici firemní auto a mobil. 
Svůj životopis zasílejte na e-mail:  cpp-falcons@seznam.cz nebo kontaktujte Ing. Ivanu Polákovou na 775 100 666. 
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Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Jak to doktoři myslí – autor čerpá z bohatých zkušeností � Japonský 
agent v Tibetu – 10 let tajného cestování � Tankista – tankové bitvy 
na východní frontě � Poslední pásmo vzdoru – události v říjnu 1938  
� Základy prořezávání – inspirace pro vaši zahradu �  Kuchyně – 
nápady k pořízení nové kuchyně � Hrátky s patchworkem – různé 
možnosti tvorby �  Cvičení po porodu – metody �  Keramika – 
reliéfy – pro začátečníky i pokročilé �  Management – plánování, 
personalistika, vedení � Makroekonomie – obsáhlá publikace pro 

studenty, ekonomy, manažery � Mikroekonomie – názorná, přehledná 
učebnice � Nejdelší den – vzpomínky účastníků bitvy v Normandii 6. 

června 1944 �  Cesta na Jenisej – dvě dobrodružné výpravy �  
Bez Čedoku po jižní Africe – cesty známého cestovatele Oty Ulče � 

Pro mládež: 
Největší kniha nápadů pro děti od 3 do 7 let �  Bababook – rady pro 

líčení, účesy, oblékání �  Pohádková angličtina s kocourem 
Vavřincem se 2 CD � Hrajeme si s řečí – logopedie pro děti od 4 do 7 

let � Nápady na jaro – léto  � 

Komise sportu a mládeže  
při radě města Židlochovice pořádá 

 

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYHŘE 
v sobotu 15. května v 9 hodin  

na kurtech sokolovny. 

Informace ���� 603 722 130 

Divadelní odbor při TJ Sokol Židlochovice   
vás zve na komedii Roberta Merleho  

VLÁDA ŽEN 
v režii Lubomíra Spáčila.   

Představení se uskuteční  
ve středu 20. května 2009 v 18 hodin  

a ve čtvrtek 21. května v 19 hodin 
v Masarykově kulturním domě. 

 
ZZ Pizza Židlochovice 

sídliště Družba 367 
Výroba, prodej a rozvoz výborné a nešizené pizzy!!! 

Ručně hnětené těsto dle naší receptury s obsahem kvalitního 
olivového oleje (běžně se používá stolní olej jako náhražka), vlastní 
vařená rajčatová omáčka (rajčata bez slupek, semen, olivový olej, 
směs zeleniny a koření) místo standardního kečupu či protlaku, 

Vám jistě zaručí výtečný gastronomický zážitek… navíc 
zhruba polovina surovin na naši pizzu používaných jsou 

originální italské výrobky dovážené pro vybranou skupinu 
pizzerií na Moravě!!! 

Bez nadsázky jsme nejoblíbenější pizzerií na Ivančicku, tak 
neváhejte a ochutnejte i Vy chuť naší nešizené české pizzy!!! 

Objednávky na ����    725725725725    547547547547    594 594 594 594     

Otevřeno od 17 hodin.  
Více informací na www.zzpizza.cz 

 

Atraktivní podnikání řízené z domova 
s využitím počítače.  

Možnost hlavní i vedlejší činnosti.  
Výborné finanční ohodnocení. 

 Podrobnosti na www.pracujtedoma.cz 

 

Komise sportu a mládeže  
při radě města Židlochovice pořádá 

 
TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU 

 („tři na tři”) 

v sobotu 23. května v 9 hodin  
na kurtu u Robertovy vily. 

Informace ���� 776 108 312 

PRODÁM POZEMEK 
pro stavbu samostatně stojícího RD 

v Přibicích  
vinohrady nedaleko Aquabaru, 

inženýrské sítě na hranici pozemku 
(voda, elektřina, plyn, kanalizace), 

plocha: 3 244 m2 (17 m šířka, 190 m délka). 

!!!  S L E V A  !!!  

Cena k jednání: 450 Kč / m2 

Kontakt � 603 323 989 
michal.matousek@email.cz 

(Nejsem realitní kancelář.) 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 5. část 

1379 
V pondělí po Sv. Duchu (Svatodušní svátky) uděluje markrabě Jošt 
židlochovickým vinohradníkům soubor předpisů a nařízení pro 
provozování vinohradnictví nazývající se jako horenské právo. 
1919 
Při oslavě prvního svobodného 1. května – Svátku práce – 
v samostatném Československu v r. 1919 byla na náměstí u mostu přes 
Svratku zasazena slavnostně Lípa svobody a u silnice před farním 
kostelem v Nosislavské ulici pak lípy Masarykova a Wilsonova.  
1949 
20. května 1949 byla nad Židlochovicemi velká bouře s průtrží mračen, 
která přinesla značné množství vody. Ta zatopila celé náměstí a vnikla i 
do  některých  sklepů.  Zatopen  a  zaplaven  vysokou  vrstvou  bláta byl  i   

školní dvůr národní školy.  
1949 
28. května 1949 začaly ukazovat čas první sluneční hodiny zbudované 
v Židlochovicích na zdi u domu č. 823 v sousedství budovy bývalé 
měšťanské školy.  Na jejich vytvoření se podílel ředitel školy Karel 
Melichar (který je vypočítal) a učitel František Sedláček, který na stěně 
namaloval pozadí. Sluneční hodiny byly pak majitelem domu po několika 
letech odstraněny.  
1979 
26. května odejel ze židlochovického nádraží poslední vlak. Tím byla 
ukončena přeprava osob na místní lokálce, kterou denně využívalo asi 
130 – 150 cestujících.  

 Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-.                                                           

�  �  � 
Štěpán Novák – oběť nacistické okupace 

Už několikrát jsem upozorňoval na to, že i v nedávné historii můžeme občas narazit na osoby a skutečnosti, o kterých jsme dosud nevěděli a objevit 
tak zajímavé události. Zdrojem zkoumání nemusí být jenom dobové archivní listiny, ale může to být i moderní internet.  Seriozními stránkami tohoto 
moderního media je bezesporu www.encyklopedie.brna.cz  a právě tak jsem se dočetl zajímavou zprávu, kterou dávám našim čtenářům na vědomí. 

Štěpán Novák se narodil v Židlochovicích 9. prosince 1894. Byl zaměstnancem Dopravního podniku města Brna a v letech 1938 – 1944 se zapojil 
do protinacistického odboje jako člen odbojové skupiny v Dopravním podniku města Brna.  27. listopadu 1944 byl umučen v koncentračním táboře ve 
Flossenbürgu. 

Jeho jméno je uvedeno na několika pamětních deskách, a to na Dominikánském náměstí v čísle 1/3, na pamětní desce v ulici Hlinky 151/1 a na 
pamětní desce Rotalova - Elgartova v parku v Husovicích. 

Přivítáme jakékoliv informace, které nám napíší naši čtenáři.                                                                                                                                   -kv- 
 

 

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

�

Zaznamenali jsme 
• 28. března 2009 uspořádala ZO ČZS Židlochovice školení na téma 

Ochrana rostlin a vinné révy. Přednášel Ing. Pavel Kučerka ze 
společnosti Syngenta, který představil přípravky k ochraně rostlin a 
vinné révy, které společnost Syngenta nabízí a zodpověděl dotazy 
zúčastněných. Školení se zúčastnilo 17 posluchačů.      Jan Šotnar                                  

• Město Rajhrad v těchto dnech vydalo nádhernou a výpravnou 
publikaci s názvem Rajhradský datumář aneb Jak šla léta. 
Příkladná grafická úprava na křídovém papíře ve formě kalendáře 
s mnoha hodnotnými dobovými vyobrazeními bude jistě 
vyhledávanou publikací nejen občany Rajhradu, ale i širší 
veřejností. Brožura zachycuje dějiny Rajhradu od roku 1028 až po 
rok 2008, takže se jedná o historické období dlouhé 980 roků. 
Autorem vynikající publikace je Petr Žižka, který na publikaci 
pracoval několik roků. Po loňském skvěle zpracovaném Průvodci 
po pamětihodnostech Rajhradu je to další brožura, která může být 
vzorem pro podobné regionální tisky.                                         -rt- 

• Až do konce dubna mohli návštěvníci zhlédnout výstavku 
v regionálním turistickém centru v židlochovické radnici, která je 
věnována horenskému právu. Pro židlochovické zahrádkáře 
výstavku připravil Karel Vavřík. Další možnost zhlédnout výstavku 
budou mít návštěvníci na slavnostech burčáku. 

• V pražském Klementinu byl v sobotu 11. dubna 2009 naměřen 
další teplotní rekord. Odpoledne tam meteorologové naměřili 23,3 
stupně Celsia. O více než stupeň tak byl překonán rekord z roku 
1781. Teploty se v Klementinu spolehlivě určují od roku 1775. 
Nadprůměrně vysoké teploty ovšem panovaly po celé České 
republice, přičemž nejtepleji bylo zřejmě na Břeclavsku.            -rt- 

• V pátek 10. dubna navštívil starosta Židlochovic Vlastimil Helma 
spolu s předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti Karin 
Rejžkovou  paní Marii Zitterbartovou, která oslavila významné 
životní jubileum 90 let. Obdivovali její životní vitalitu a především 
schopnost mluvit ve verších. Popřáli jí pevné zdraví, štěstí a 
spokojenost do dalších let.   
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 TIP NA VÝLET 
dniceradniceZtracená kronika Milotický zámek 

Vznik Milotického zámku můžeme 
datovat mezi léta 1586–96, kdy byl majitelem 
panství Bernard Ludvík Tovar z Enczesfeldu. 
Tvrz byla v těchto letech přestavěna na 
renesanční zámek. Kamenné kartuše se 
znaky stavebníků Bernarda Ludvíka Tovara z 
Enzesfeldu a jeho manželky Aleny Berkové z 
Dubé a Lípé jsou druhotně osazeny na 
nárožích konírny a jízdárny. 

Přestože byl zámek opevněn, byl v letech 
1663 a 1705 vypálen. V roce 1648 kupuje 
Milotice původně uherský rod Serényiů, na Moravě zdomácnělý už před 
Bílou horou (vlastnili zámek až do roku 1811). Kolem roku 1716 se Karel 
Antonín Serenyi rozhoduje přenést hlavní rodové sídlo do Milotic a 
vytvořit prostředí důstojně reprezentující ambice rodu a jeho vztah k 
Habsburkům. 

Milotický zámek s parkem, jehož definitivní podobu určilo 18. století, 
tvoří dominantu obce. Původně renesanční zámek z druhé poloviny 16. 
století, jenž byl v letech 1720 – 1725 barokně přestavěn, měl svého 

předchůdce v gotické vodní tvrzi. Dnešní 
návštěvník si může prohlédnout náročně 
komponovaný celek zámeckého areálu s čestným 
nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma 
oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou 
bažantnicí. Zámeckou instalaci každoročně 
doplňují sezónní výstavy. V současné době je zde 
prodejní galerie vín. Koncerty a další akce, které 
se na zámku pravidelně pořádají, jsou součástí 
společenského života obce. K zámku se váže 
pověst o milotické černé hraběnce. 

Technickou i uměleckou památkou je zámecký zděný most o pěti 
obloucích, který přímo navazuje na zámeckou bránu. Na parapetních 
zídkách mostu je bohatá sochařská výzdoba: dvojice sfing, dvojice 
dekorativních váz, dvojice zápasících puttů. Dvojice soch před branou, 
reprezentuje velikost rodu Seréniů. Herákles představoval moc a sílu rodu 
a Hercules Pomarius pak znázorňoval jeho vitalitu, bohatství a slávu. 

  Z knihy Evy Obůrkové  Kam na Jižní Moravě vybral -kv-. 
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