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Na kresbě Ivana 
Remundy je dům 

s číslem 83. Má se 
zato, že v těchto 
místech bývala 

první 
židlochovická 

škola. 
Tímto místem 

procházely celé 
generace 

židlochovických 
dětí. 

Výběr z usnesení RM 26. června 2009 
RM rozhodla: 

� že na prvním místě v rámci poptávky prací na akci 
„Úprava ploch a dovybavení autobusového 
nádraží v Židlochovicích“ se umístila firma DIRS 
Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 

RM schvaluje: 

� úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 350 Kč 
měsíčně pro školní rok 2009/2010 

� konání koncertu skupiny NEZMAŘI v termínu    
29. 11. 2009  

� finanční příspěvek pro sbor Skřivánek ve výši 
15 000 Kč na 11. ročník světového hudebního 
festivalu v Shizuoce v Japonsku, který se koná od 
19. do 28. července 2009. 

� konání akce "Zámecké slavnosti" v termínu 6. 9. 
2009 

� konání Tradičního vánočního jarmarku společně s 
Mikulášskou nadílkou v neděli 6. 12. 2009 

RM ukládá: 

� zrealizovat (na Robertově vile) nezbytné opravy a 
vymalování místností využívaných ŽDS Skřivánek 
s využitím již schválených prostředků na provoz 
ŽDS Skřivánek  

� zpracovat odhad rozpočtu na opravu atletické 
dráhy v areálu ZŠ Židlochovice 

Výběr z usnesení RM 17. července 2009 
RM rozhodla: 

� pronajmout Jednotě OREL Židlochovice, Lidická 
638 část pozemku p. č. KN 648/1 o výměře 75 m2 

v k. ú. Židlochovice na ulici Robertově, který je ve 
vlastnictví města Židlochovice, za účelem 
výstavby parkoviště pro návštěvníky orlovny; cena 
pronájmu činí 0,50 Kč/m2/rok, pronájem na  

 

      dobu určitou do roku 2039 s možností dalšího 
      prodloužení  
� pronajmout koupaliště Židlochovice; nájemní 

smlouvu uzavřít s OAZA styl s.r.o., Masarykova 
229, Rajhrad. Smlouvu uzavřít na dobu určitou od 
1. 8. 2009 do 31. 12. 2015; výše nájemného je 75 
Kč/m2/rok 

� vyhlásit výběrové řízení na dodavatele 
dokumentace nového územního plánu Židlochovic 
dle přílohy 

RM souhlasí: 

� se zřízením jedné třídy 5. ročníku a povoluje 
výjimku z počtu žáků 5. třídy na 34 žáků 

RM  schvaluje: 

� příspěvek na dokrytí dotace pro Sdružení 
Židlochovice ve výši 20.000,--Kč na projekt „Kdo si 
hraje ve srubu, nedostane se do srabu“ – oprava a 
vybavení táborové základny Židlochovice 

� snížení počtu pracovních míst s úvazkem 1,0 na 
odboru Obecního živnostenského úřadu 
Městského úřadu Židlochovice z 6 na 5 
pracovních míst ke dni 1. 2. 2010 

� obsadit na místo tajemníka komise ochrany 
veřejného pořádku Rady města Židlochovice paní 
Bc. Bibianu Janebovou. 

� návrh rozpočtu pro účast dětí z partnerského 
města Svaljava na letním táboře v Židlochovicích 
ve dnech 15. – 21. 8. 2009 

� směrnici pro podávání a vyřizování stížností na 
kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 
Pečovatelskou službou Židlochovice 

RM ukládá: 

� předložit do příští RM odhad finančních nákladů 
oprav škod po přívalovém dešti ze dne 29. 6. 
2009 a sestavit priority realizací navržených 
opatření 
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První krok do nového života  
Ve středu 22. července 2009 se uskutečnila v našem městě návštěva barmské rodiny, které město nabídlo v rámci integračního programu pro 

azylanty byt v areálu bývalého cukrovaru.   
Na konci loňského roku bylo naše město osloveno v souvislosti s přijetím uprchlíků z Barmy do České republiky. Asi všichni víme ze sdělovacích 

prostředků o vyhrocení vnitropolitické situace v této zemi na jihovýchodě Asie. Na tamější situaci zareagovala vstřícně naše vláda v loňském roce a 
přidala se tak ke státům, které nabídly pomoc pro uprchlíky a zařadila se tak k dalším asi dvaceti vyspělým zemím. Nejvíce lidí v tomto programu 
tradičně přijímají Spojené státy americké, Kanada a Austrálie, v Evropě pak Švédsko a Norsko. 

Většina Barmánců je buddhistického vyznání, ale do naší země se vydali křesťané – baptisté. Rodiny patří k menšinovému etniku Čjinů, které sídlí 
na západě země při hranici s Bangladéšem. Právě vůči jiným, nebarmským národnostem, které tvoří až 40 % populace v zemi, je barmský režim 
obzvlášť krutý. 

V polovině ledna proběhlo jednání zástupce MV ČR, Petra Nováka – vedoucího oddělení integrace cizinců a azylantů, za přítomnosti starosty 
města a tajemníka MěÚ a následně byla o jednání informována i rada města. Program ministerstva vnitra, který řeší integraci azylantů má již svůj 
zaběhnutý a ověřený postup, kdy MV ČR prostřednictvím svého oddělení samo vyhledává možnosti integrace na území ČR.  Integrace spočívá 
především v poskytnutí ubytování a zároveň předpokládá pomoc obce při začleňování azylantů do běžného života – zprostředkování práce, umístění 
dětí do školských zařízení, pomoc při řešení životních situací a i vytváření neformálních vztahů s obyvateli. 

V několika dalších jednáních bylo dohodnuto na základě rozhodnutí rady města, že pro tyto účely bude vyčleněn byt 2+1 v areálu bývalého 
cukrovaru a po drobných stavebních úpravách bude nabídnut vybrané pětičlenné rodině z Barmy. Vše se včas zvládlo a mohli jsme pozvat vybranou 
rodinu k první návštěvě. 

Společně s rodinou Buansing přijel vedoucí oddělení integrace cizinců a azylantů ministerstva vnitra, zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí a naše pozvání přijal ředitel Úřadu práce Brno-venkov, RNDr. Poledňák. Po krátké prohlídce 
bytu proběhla na městském úřadě pracovní schůzka, kde byly dohodnuty následující administrativní kroky a především přislíbena aktivní pomoc všech 
zúčastněných. 

Barmská rodina zastoupená tentokrát otcem a dvěma syny (matka s jedním synem zůstali v azylovém středisku) vyjádřila poděkování našemu 
městu za předvedený byt a ostatním za nabídnutou pomoc. Díky tlumočnici, paní Sabe Soe, ředitelce Barmského kulturního centra v Praze, jsme se 
dozvěděli stručné informace o rodině a také příjemné ohodnocení našeho města po krátké návštěvě. V rozhovoru byla přislíbena i akce Barmského 
centra, která by přiblížila tuto vzdálenou zemi a její kulturu našim občanům a školám. 

29. 7. 2009 nám MV ČR oznámilo rozhodnutí rodiny, že nabídku bytu přijímají. Můžeme tak říct, že první krok do nového života se u nás 
v Židlochovicích vydařil. 

Pro ucelenou informaci uvádím, že v Židlochovicích má v současné době přiznaný pobyt na 360 cizinců z 18 zemí čtyř kontinentů. K devatenácté 
zemi přibude právě Barma a naše město s desetiprocentním zastoupením cizinců se může bez nadsázky zařadit mezi multikulturní centrum.     

                                                                                                                                                                                      Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 
Poznámka: Jedná se většinou o pobyt cizinců za účelem podnikání v ČR, zaměstnání, sloučení rodiny a vědecký výzkum. 

Pomoc Ženklavě 
Na počátku července letošního roku postihly některá území naší republiky přívalové deště s tragickými a mnohamilionovými následky. Pracovníci 

Městského úřadu Židlochovice společně s kronikářem města mezi sebou vyhlásili neoficiální finanční sbírku na pomoc některé z postižených obcí. 
Během týdne bylo složeno celkem 8 100 Kč a následně byl vybrán i příjemce, obec Ženklava ležící jižně od Štramberka na Novojičínsku. Částka 

byla zaslána na účet města a překvapená paní starostka slíbila osobní návštěvu našeho města při nejbližší příležitosti. 
Obec Ženklava má necelých 1 000 obyvatel, má svoji školu a knihovnu a žije bohatým kulturním životem. Historie obce je podobně jako v našem 

případě spjata s působením Jednoty bratrské. 
Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 

SPOZ ve Gbelích 
V sobotu 11. července 2009 byl židlochovický Sbor pro občanské záležitosti pozván na setkání se členy Jednoty důchodců partnerského města 

Gbely. Gbelané pro nás připravili bohatý kulturní program. Mimo jiné na něm vystoupil pěvecký sbor důchodců, který zazpíval v italštině sbor židů z 
Verdiho opery Nabucco a také zaznělo několik moravských lidových písní. Vystoupení pro nás bylo příjemným a milým překvapením. Zatančili jsme si 
v duchu country, k tanci a poslechu nám hráli muzikanti z Gbel. Strávili jsme u našich přátel příjemné odpoledne. Setkání byl také přítomen primátor 
města ing. Jozef Hazlinger,  

                Karin Rejžková, předsedkyně SPOZ 
 

Výběr z usnesení RM  7. srpna 2009 
RM ukládá: 

� zajistit nemovitosti Masarykova 115, Zámecká 
236 a kostel proti opětovnému zatečení dle bodů 
1 až 3 v letošním roce 

� k příležitosti 20. výročí „sametové revoluce“ 
vytipovat a navrhnout na ocenění významné 
občany, kteří se podíleli na polistopadových 
změnách v Židlochovicích 

RM rozhodla: 

� pronajmout část parcely p.č. KN 654 o výměře 12 
      m2 v k.ú. Židlochovice, zapsané na LV 1 pro k. ú 
      a obec Židlochovice za účelem provozování  

novinového stánku v prostoru autobusového 
nádraží; cena pronájmu 500Kč +19% DPH 
měsíčně, pronájem na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce 

RM nesouhlasí: 

� se samostatnou účastí města na mezinárodním 
veletrhu REGIONTOUR 2010 

RM souhlasí: 

� s uspořádáním Zámecké slavnosti v termínu 6. 9. 
2009 dle uvedeného programu a rozpočtu 

RM schvaluje: 

� jako pořadatele Židlochovických hodů 2009 TJ 
Sokol Židlochovice, Tyršova 161 

 

� příkazní smlouvu mezi městem Židlochovice a TJ 
Sokol Židlochovice o vzájemných právech a 
povinnostech při přípravě a vlastní organizaci 
"Židlochovických hodů 2009" 

RM bere na vědomí: 

� výpověď firmě AVE, s.r.o. (svoz a likvidace 
odpadů v Židlochovicích) z důvodu vypsání 
nového výběrového řízení 

RM projednala: 

� s firmou Outulný, a. s. postup prací v areálu 
bývalého cukrovaru 

�   �   � 
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Záhada lidského mozku 
Dokážeš přečíst následující větu? 

V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY 
VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. 

JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE,  
ABY BYLA PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA 

SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS 
 A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ.  

JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NEČTE KDAŽÉ  
PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. 

�  �  � 

Výstřižek ze starých novin 

 

�  �  � 
Od roku 1833 byly pořádány v Židlochovicích Cecilské slavnosti. Za vedení rektora 
Pavla Schuderly, jenž působil na židlochovické škole v letech 1819 – 1859, byly po 

prvé provozovány skladby Haydnovy, Mozartovy, Berliozovy, Donizzetiho, Belliniho, 
Weberovy a jiných skladatelů. Při těchto koncertech účinkoval místní pěvecký sbor za 

doprovodu orchestru, ve kterém hráli hlavně učitelé židlochovického panství.  
(Jméno Cecílie bylo v dřívějších dobách jedním z nejčastějších dívčích jmen.  

Sv. Cecílie je patronkou hudby a slepců, má svátek 22. listopadu.) 

�  �  � 

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako 
není těstem mouka, voda, sůl a kvasnice dohromady naházené. 

T. G. Masaryk 

 

Zahrada v září 

V okrasné zahradě:  
Počátkem měsíce sázíme dvouletky, 

jehličnany, stálezelené listnáče a v případě, že 
jsme to nestihli koncem srpna, i drobné 
cibuloviny, lilii bělostnou, kosatce bradaté a 
pivoňky. V polovině měsíce začínáme vysazovat 
trvalky kvetoucí na jaře až počátkem léta 
(hyacinty, tulipány, lilie s výjimkou lilie bělostné 
(koncem srpna). Cibule se doporučuje mořit před 
výsadbou ve Fundazolu nebo 
hypermangánu.Osázené záhony dobře zalijeme. 
Koncem měsíce sklízíme hlízy mečíků, dosen, 
tygřic a šťavelů. Po usušení je uložíme v suché, 
chladné a bezmrazé místnosti. Přímo na záhon 
můžeme vysévat otužilé letničky (černucha, 
chrpa, mák, stračka). Na jaře brzy vzejdou a 
pokvetou dříve než při jarním výsevu. 
V ovocné zahradě: 

Počátkem měsíce ukončíme sklizeň pozdně 
letních jablek. Začínáme sklízet podzimní odrůdy 
jádrovin, slivoní, broskvoní a ořechy. Záhony 
s jahodníkem podle potřeby přihnojujeme, 
zavlažujeme, okopáváme a ošetřujeme proti 
roztočíkovi a houbovým chorobám. Keřům révy 
vinné vysazeným na jaře nebo v předchozím roce 
na podzim zkrátíme vrcholek letorostu, aby 
ponechaná část lépe vyzrála a přes zimu 
nenamrzla. Naspodu letorostů odstraníme 
zálistky. Pokračujeme ve sklizni stolních hroznů. 
Rybíz a angrešt můžeme ještě prosvětlit. Švestky 
a slivoně s typickými příznaky šarky na plodech 
brzy vykopeme. Podnože broskvoní můžeme 
ještě při dostatečném stavu mízy očkovat. 
Postupnou probírkou sklízíme zimní odrůdy 
jádrovin. Pro podzimní výsadbu ovocných dřevin 
začínáme připravovat výsadbové jámy a kůly. 
Začínáme sklízet a zpracovávat hrozny 
moštových odrůd révy vinné. 
V zelinářské zahradě: 

Pokračujeme ve sklizni plodové, letní listové 
a košťálové zeleniny a karotky. Plody tykví 
podkládáme dlaždicemi nebo prkénky, aby 
nehnily. Pór na záhonech chráníme netkanou 
textilií proti poškození stonků vrtalkou pórovou. 
Sklizené záhony oséváme rostlinami na zelené 
hnojení. Při vlhkém počasí ošetříme ještě rajčata 
Kuprikolem proti plísni bramborové. Sejeme 
špenát a polníček pro jarní sklizeň.                                                                  

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 

▫  ▫  ▫ 
16. 7. 2009 v 17,00 hodin uspořádala ZO ČSZ 
společně s RTIC výstavu meruněk. Vystaveno 
bylo 50 vzorků různých odrůd (20 vzorků 
novošlechtěných z VŠZ Lednice, ostatní 
domácích pěstitelů). Výstava byla zpestřena o 
několik vzorků letního ovoce (broskve, hrušky, 
jablka, blumy). Výstava byla doplněna 
přednáškou ing. Ivany Flajšingerové. Při této 
příležitosti byla veřejnosti představena expozice 
vinařství, která je instalována v opraveném 
renesančním sklepení pod starou radnici. 
Závěrem ZO ČZS připravila posezení u vína a 
produktů z meruněk (buchty, knedlíky, 
meruňkovice). Této akce se zúčastnilo 50 
občanů. 
Poděkování patří paní D. Mašové, E. Bílkové, J. 
Šotnarové, V. Doležalové, H. Dratvové, E. 
Veselé, ing. I. Flajšingerové, které připravily 
buchty a knedlíky s meruňkami. 

Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 
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Zajímavosti z úředních regálů 

 

 

 
       Závěrečné maturitní zkoušky 2009 

Letos úspěšně ukončilo poslední rok svého studia celkem 27 žáků a tím splnilo podmínku k absolvování maturitní zkoušky. Tento ročník nastoupil 
do primy v září 2001. Jejich studium bylo osmileté. Písemná zkouška z českého jazyka se uskutečnila v úterý 7. dubna 2009 a studenti si mohli vybrat 
ze čtyř témat:  

1) A zbudou jen vzpomínky…     (Zamyšlení nad osmi středoškolskými studentskými lety) 
2) „Déšť příběh smyl…“     J. Skácel    (Vypravování) 
3) Tak tohle mi tedy nebudeš věřit  (Osobní dopis) 
4) 7. 4. 2029    (Volný slohový útvar) 
Od pondělí 18. května 2009 do čtvrtka 21. května 2009 probíhaly ústní maturitní zkoušky. Vše proběhlo v klidné atmosféře, přesně podle vyhlášky 

o ukončování studia ve středních školách.  
Studenti tradičně maturovali povinně z českého jazyka, jednoho cizího jazyka a dalších dvou volitelných předmětů. Potřetí v historii školy složila 

jedna studentka také dobrovolnou zkoušku i z pátého předmětu, kterým byla tentokrát chemie.     
Všech 27 studentů oktávy maturitní zkoušku úspěšně zvládlo, 13 z nich prospělo s vyznamenáním, z toho 5 studentů (Kristýna Friesová, Jana 

Mokrá, Ondřej Novák, Martin Sedlo a Kateřina Šnajnarová) mělo samé výborné.  
Výsledky maturitní zkoušky více či méně odpovídají předcházejícím studijním výsledkům. Každý student musel prokázat odpovídající znalosti a 

vědomosti, které byli komisí spravedlivě podle předvedených výkonů oznámkovány. Na naší škole maturita není formalitou, a tak je třeba 
i k výsledkům na maturitním vysvědčení přistupovat. I k dostatečnému prospěchu bylo třeba prokázat dostatek znalostí a vědomostí.  

Od roku 2000 na naší škole maturovalo již celkem 9 ročníků. Je třeba ještě poznamenat, že letošní oktáva byla teprve třetí třídou, kdy se podařilo 
odmaturovat v řádném termínu všem studentům, kteří se k maturitě dostali. 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty v obřadní místnosti Městského úřadu v Židlochovicích 
ve čtvrtek 21. května 2009.  

Všem úspěšným maturantům přejeme hodně zdaru při studiu na vysokých školách. Věříme, že jim na gymnaziální léta zůstanou příjemné 
vzpomínky a že se do Židlochovic budou vždy rádi vracet.                                                                                                RNDr. Jiří Kubeš, ředitel gymnázia 

 
 
 

V této rubrice Vám od měsíce září budeme přinášet zajímavosti z našeho města a okolí, které se skrývají v řádcích i mezi řádky v nejrůznějších 
dokumentech uložených na Městském úřadu v Židlochovicích. Mnohá zjištění nejsou věcmi veřejnými, a proto budou o něco málo ochuzeny, přesto 

však mohou významně přispět k tolik opomíjenému vlastenectví či sounáležitosti s místem, kde společně žijeme. 
 V dnešním vydání zajímavosti z dopravy.  

Na státních, krajských, místních i účelových komunikacích v blízkosti našeho města se pohybují motorová vozidla nejrůznějších značek a stáří. Do 
devadesátých let minulého století to byly většinou tovární značky ze tří zemí, a to Československa, Sovětského svazu a NDR. Po dvaceti letech se 
autopark našich občanů změnil k nepoznání a výčet značek by určitě zaplnil mnoho řádek našeho zpravodaje. Přesto však se na území našeho 
regionu najdou ještě pojízdní motoroví „kmeti“. 

Ze záznamů v evidenci vozidel našeho odboru dopravy se můžeme pochlubit dvěma významnými kousky: 

1. Motocykl JAWA ČZ 175, původní červené barvy, prvně zaevidován v roce 1933 je v současné době v majetku občana nedalekých 
Rajhradic. Firma byla založena v roce 1918 v Mnichově Hradišti třemi společníky jako zbrojovka. Motocykly se začaly vyrábět s označením JAWA 
v roce 1929 v Janečkově zbrojovce v Praze na Pankráci. První typ JAWA 500 OHV podle licence Wanderer. Pozn. Odtud značka JAWA (JAneček – 
WAnderer). První série dvoudobého motocyklu JAWA 175 s motorem Viliers byla vyrobena v roce 1932 a od roku 1933 byla zahájena výroba vlastního 
modelu JAWA 175 Speciál. 

2. Automobil Aero 30 Cabrio, původní kombinace šedá – světlá, prvně zaevidován v roce 1934 je současně ve zděděném majetku 
občana ze Žatčan. Auta Aero jsou legendou české automobilové historie. Továrna Aero byla založena v roce 1919 v Praze, ve Vysočanech, jako 
výrobce letadel. Historie vývoje a výroby automobilů v automobilním oddělení letecké továrny Aero je datována rokem 1928. Na podzim tohoto roku 
majitel továrny Aero pan JUDr. Kabeš přijal do továrny Ing. Břetislava Novotného a jmenoval ho šéfem automobilové konstrukce. Hlavním úkolem Ing. 
Novotného bylo připravit výkresovou dokumentaci a zavést do výroby upravený vůz ENKA. Ten se pod označením Aero 500 vyráběl v letech 1929 
a1933, souběžně s upraveným modelem Aero 662, který byl vyráběn v letech 1931 až 1934, byl v roce 1933 vyráběn vůz Aero 1000. Od roku 1934 
následovala výroba nové generace automobilů Aero. Typ Aero 30 Cabrio se vyráběl od roku 1934 do roku 1939. 

Mgr. Miroslav Cvrk  

 
 
 
Co se děje na autobusovém nádraží 
V současnosti probíhá úprava ploch a částečného dovybavení autobusového nádraží v Židlochovicích. V rámci stavby bude provedeno: – 

rozšíření nástupních ploch na 3 m;  - osazení čtyř nových čekacích přístřešků s lavičkou; -  montáž informační tabule IDS s mapou a jízdními řády 
autobusů; - elektronický informační grafický panel včetně elektronické přípojky s dálkovým napojením na dispečink v Brně; - částečné přeložení 
chodníků; - další drobné úpravy ( odpadkové koše, úprava označníků). 

Stavbu realizuje stavební firma DIRS Brno s.r.o. a hlavní objem prací bude dokončen do začátku školního roku. Zprovoznění elektronického 
panelu předpokládáme nejpozději do konce září. Celá akce bude stát 1 097 tis. Kč.  

Finanční prostředky se podařilo zajistit po velkém úsilí vedení města na Jihomoravském kraji a tak město obdrželo dotaci od JMK  na akci 90% ,    
t.  j. 987 tis. Kč. Samozřejmě bychom rádi s úpravou nádraží pokračovali, pokud nedojde k jeho plánovanému přesunu. 

Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 Z   n a š i c h   š k o l 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 8. část  
1809 
19. září 1809 při cestě do Hustopečí přijel do Židlochovic francouzský císař 
Napoleon. V této době patřilo panství knížeti Františku z Dietrichštejna, který 
také zřídil na obranu vlasti i v Židlochovicích domobranu.  Tito vojáci byli 
nasazeni do bojů u Ošpernu a Ogruně. Po srážce u Znojma přitáhli do 
Židlochovic i do zámku první Francouzové. Mír byl posléze ujednán 14. října 
1809. Tyto válečné akce stály židlochovické panství 977 krav, 32 volů, 1 565 
věder vína, 1 579 centů pšenice, 234 koní. Po skončení válečných akcí byly 
při opravě parku pobořeny hradební zdi, zrušeny zdvihací mosty, odstraněny 
náspy a železná děla z okolí zámku byla zavezena do Ranska na znovurozlití. 
Poznámka -kv-: Po studiu různých materiálů se mi podařilo určit názvy míst: 
Ogruň = Angern a.d. March; Ošpern (kronikář nesprávně uvádí Ošper) = 
Asparn a.d. Zaya. Jedná se o obce v Dolním Rakousku, jejichž názvy byly 
počeštěně vyslovovány.  Ransko se nalézá u Ždírce nad Doubravou, kde jsou 
podnes slévárny. 

1929 
V tomto školním roce přišel na měšťanskou školu nový učitel Arnošt Ondrůj 
(narodil se v Borkovanech a vyrůstal v Krumvíři). Od prvopočátku působení 
v Židlochovicích se podílel na veškeré osvětové činnosti města: připravoval 
přednášky, organizoval nejrůznější akce, režíroval školní divadla. Byl také 
jedním z prvních obyvatel města, zatčených po příchodu nacistů. Je autorem 
mnoha knih pro mládež, školních učebnic i četných překladů z angličtiny, 
němčiny a ruštiny.   

1949 
V letních měsících byly dokončeny všechny práce spojené s úpravou 
prostranství před kostelem. Podrobné úpravy na opravu stráně, zřízení 
schodiště a umístění soch na schodišti jsou od brněnského architekta Klaudia 
Madlmayera. Schodiště je v ose kostela, má 25 schodů délky 4 m. Na 
schodišti jsou dvě odpočívadla, po jejichž stranách jsou umístěné sochy 
převezené sem od silnice k Nosislavi (tyto sochy původně stávaly na 
kamenném mostě přes Svratku). Návrh na parkovou úpravu vypracovala 
architektka Markéta Müllerová z Brna. Kamenické práce při úpravě 
prostranství prováděl mistr Antonín de Martin z Brna. Schodiště je 
z mrákotínské žuly.  

1949 
Každoroční největší politickou událostí prvních poválečných let byly v našem 
kraji mírové slavnosti konané v líšeňském údolí. Těchto manifestací se 
zúčastňovali vždy přední představitelé našeho státu a vždy byli ubytováni 
v židlochovickém zámku. Bylo tomu tak i v sobotu 10. září 1949, kdy 
odpoledne přijeli do města členové vlády se svým předsedou Antonínem 
Zápotockým. Celkem to bylo na 120 nejvýznamnějších hostí ubytovaných 
v zámku a dalších asi 100 osob jejich doprovodu – řidiči, příslušníci 
bezpečnosti a další byli ubytováni a stravováni v sokolovně. Pro všechny 
hosty se konalo v zámeckém parku před zámkem v sobotu večer představení 
baletu Louskáček, které předvedl baletní soubor brněnské opery. Hosté na  

                                                                                                                 

 

slavnost do Líšně odjížděli v neděli po obědě. Dlouhý průvod jejich aut 
doprovázelo po cestě do Brna letadlo. Hlavním řečníkem na manifestaci, 
které se zúčastnilo asi 200 000 osob, byl Ant. Zápotocký. Z Líšně se hosté, 
kteří byli ubytování v zámku, vrátili opět do Židlochovic a do Prahy odjížděli až 
v pondělí 12. září dopoledne. Mezi hosty byl také starosta Čs. obce sokolské 
Josef Truhlář, který si prohlédl stavbu nové sokolovny.  

1959 
Při výkopu na novou větev vodovodu, která měla být kladena po pravé straně 
náměstí, byl dělníky nalezen v dolní části náměstí bronzový hmoždíř. Vážil 8 
kg a byl 21 cm vysoký. Byl nalezen nedaleko místa, kde stával dům č. 6, ve 
kterém bývala městská lázeň (je o ní zápis v roce 1576). Nalezený hmoždíř 
byl pozůstatkem z tohoto domu, neboť v lázni býval také bradýř a ranhojič. Při 
dalším kopání příkopu před domem č. 26 byly nalezeny tři zděné základy, 
které pravděpodobně držely pilíře podloubí tohoto domu. 

1959 
17. září 1959 prohlížela komise krajské památkové péče v Brně budovu 
radnice na náměstí. Prohlédla dva obnažené pilíře v budově (směrem od 
Legionářské ulice), které byly součástí podloubí. Na jednom pilíři byl objeven 
letopočet 1559. Komise rozhodla, aby oba kamenné pilíře byly odborně 
očištěny a konzervovány a tak chybějící část kamenné hlavice byla ve 
stejném profilu doplněna. Doporučila také přemístit kanceláře Státní 
spořitelny z přízemí radnice mimo budovu, aby bylo možno otevřít loubí 
radničního přízemí v celém rozsahu, jak bývalo kdysi. 

1959 
Ve dnech 25. září až 15. října 1959 se konala v jednom výstavním sále 
okresního muzea v Židlochovicích, které tehdy bylo umístěno v zámku, 
ojedinělá a výjimečná výstava, jedinečná snad v celé republice. Byla to 
výstavka mincí, na níž byly exponáty staré až dva tisíce roků – tj. z doby 
řecké, římské a egyptské vedle mincí českých a slovenských od nejstarších 
ražeb. Výstavka byla doplněna poučnými nápisy a literaturou. Na přípravě 
výstavy se nejvíce podíleli Hedvika Zemanová z okresní lidové knihovny, 
zdejší lékárník PhMr. Jaromír Klicnar a zaměstnanec geodézie Karel Holub, 
kteří také exponáty zapůjčili.  

1969 
V září pobyl dva dny na židlochovickém zámku prof. dr. Barnard. Tento 
světově známý kardiochirurg při oficiální návštěvě naší země projevil přání 
zúčastnit se lovu zvěře. V této době se konaly lovy na kachny, a tak na 
Starém rybníce u Pohořelic se host zúčastnil jejich lovu. Jeho průvodcem byl 
ředitel Lesního závodu ing. Ivo Dvořák. 

1999 
Na pravém břehu Svratky bylo dokončeno protipovodňové hrázkování. 
V rámci dokončení čistírny odpadních vod byla také vystavěna přes Svratku 
lávka pro pěší navazující na Havlíčkovu ulici. Lávka zároveň nese kanalizační 
potrubí.  

                                                       Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil  –kv- 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�

Došlo po uzávěrce 
Po předloňském úspěšném zájezdu do Kalifornie se vydal Židlochovický dětský sbor Skřivánek do Japonska. Byl pozván k účasti na  

11. Japan International Youth Musicale, který se konal 19. – 26. 7. t. r. ve městě Shizuoka. Pro jednotlivá festivalová vystoupení si Skřivánek 
připravil 18 skladeb převážně českých autorů, včetně úprav moravských lidových písní, kdy také uplatnil slovácké kroje, které vzbudily u publika 
velkou pozornost. Na žádost pořadatelů se členové sboru také naučili čtyři skladby v japonštině. Skřivánek vystoupil třikrát samostatně s českým 
programem. Na závěr festivalu zazněly čtyři japonské skladby zpívané všemi sbory.  

Mimo uvedený program navštívili „skřivánci“ školu a poznali tak japonskou hudební výchovu. Navštívili buddhistické a šintoistické chrámy, 
zhlédli výrobu klavírů v továrně Yamaha a neopomněli se také vykoupat v Pacifiku. 

 Podrobněji v kulturní příloze Židlochovického zpravodaje.                                                                                                            Zdeňka Vrbová  

TJ Sokol Židlochovice  
nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v nově opravené části sokolovny.  

Plocha místnosti je 60 m2, vhodné jako kancelář. Cena dohodou. 
 ���� 603 722 130 
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Výstava pejsků – Židlochovický hafík 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V krásném prostředí zahrady Robertovy vily se v neděli 21. 6. konalo soutěžní klání pejsků různých ras a velikostí pod názvem Židlochovický hafík.  Vzhled a poslušnost pejsků 
posuzovaly zkušené chovatelky paní Iva Kleinová a Jana Lossgottová. 

 Soutěžilo se v kategoriích pes Šikulka, Dítě a pes a samotná soutěž o Psa roku měla kategorie voříšci, krátkosrstí a středňáci,obříci a chlupáči. Během soutěže pak přítomné 
obecenstvo hlasovalo a zvolilo Psa sympatie. V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili americký pitbulteriér Argo a Dana Bádrová (pes Šikulka), maltézáček Aro a Natálka 
Týnová ( mladší děti),  jezevčík Tramp a Tereza Stránská (starší děti), Bára a Magda Karhánková (Voříšci),anglický kokršpaněl Alex a Naděžda Růžičková (Malí a chlupatí), 
beagle Betty a Ivo Janeba (Krátkosrstí a středňáci) a bernský salašnický pes Agar (Obříci a chlupáči). Absolutním vítězem Pes roku 2009 se stal Agar a rovněž si získal přízeň 
publika a získal i titul Pes sympatie. Všem účastníkům patří dík za statečnost a nasazení v soutěžních bojích. Soutěžní odpoledne a setkání pejsků a jejich páníčků mohlo 
proběhnout zásluhou Martiny Švaříčkové – Chovatelské potřeby a krmiva, která zajistila a zprostředkovala většinu cen a drobných dárků pro zúčastněné. Velký dík patří firmě 
Fitmin, která poskytla organizační zázemí, dárkové předměty, vzorky krmiv, ceny do soutěže a dárkové poukázky pro výherce. Dále pomohli – Jana Staňková – chovatelské 
potřeby a krmiva, Jana Lossgottová – úpravna psů, Iva Kleinová, Město Židlochovice, Jednota Sokol Židlochovice, občerstvení zajistila Robertova vila – cathering.  

Svatava Vitulová, Jednota Orel Židlochovice 
A ještě přehled výsledků: 
PES ŠIKULKA: 1. Dana Bádrová – Argo;  2. Magda Karhánková – Bára;  3. Karolína Kleinová – Otinka;  4. Kristýna Zoufalá – Denny. DÍTĚ A PES – BENJAMÍNCI: 1. Natálka 
Týnová a Aro; 2. David Klein a Arianka. DÍTĚ A PES – MLAĎOŠI: 1. Tereza Stránská a Tramp; 2. Martin Kelbl a Nikola; 3. Veronika Dvořáková a Míša + Kristýna Vitulová a 
Shaggy. VOŘÍŠCI:  1. Magda Karhánková a Bára; 2. Helena Doupovcová a Bára; 3. Martin Kelbl a Nikola; 4. Jan Hlaváček a Max; 5. Kristýna Zoufalá a Denny. MALÍ A 
CHLUPATÍ: 1. Naděžda Růžičková a Alex; 2. Karolína Kleinová a Otinka; 3Vojtěch Pavlas a  Nevísek. KRÁTKOSRSTÍ A STŘEDŇÁCI: 1. Ivo Janeba a Betty; 2. Renata Kelblová a 
Andy; 3. Karel Svoboda a Aris; 4 Josef Pavlas a Barbucha a Lucie Gregorová – Pavlasová a Rhody. OBŘÍCI A CHLUPÁČI: 1. Petr Kalužík a Agar; 2. Pavel Sommer a Pepsi;  3. 
Kateřina Nerudová a Rita. 
FINÁLE: PES ROKU 2009  1. Agar a Petr Kalužík; 2. Vicepes  Alex a Naděžda Růžičková; 3. Vicepes Bára a Magda Karhánková. 
               PES SYMPATIE – Agar a Petr Kalužík 
Jako doprovodný program pořádala Komise sportu a mládeže při RM Židlochovice SOUTĚŽ V PETANQUE.  
Pořadí v kategorii dívky: 1. Klára Motlíčková , 2. Sára Chovancová, 3. Natálie Vinčarová, 4. Jana Cembisová .  
Pořadí v kategorii chlapci: 1. Martin Otýpka, 2. David Motlíček, 3. Michal Ivičič, 4. Dan Košar.  
Poznámka: eventuální zájemce o podrobnosti hry odkazujeme na internetové stránky www.petanque.cz. 

Komise sportu a mládeže 
 při Radě města Židlochovic pořádá  

 

TENISOVÝ TURNAJ 
 VE DVOJHŘE  

v sobotu 19. 9. 2009 v 8 hod  
na kurtech sokolovny 

Informace � 603 722 130 
 

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé:  
Londýn  –  obrazová publikace � Mallorca, Vídeň – turistický 

průvodce � Procházka Brnem – stručný průvodce po památkách � 
Cvičení v těhotenství � Růže – spolehlivé rady � 

Manželka a matka králů – dobrodružný život matky Karla Velikého � 
Potopení Lusitanie – strhující příběh při plavbě 7. 5. 1915 � 

Císařovna musí zemřít – historický román o Anně Svidnické � 
Grilujeme doma i v přírodě �  Lidé, kteří změnili svět – největší 

osobnosti historie � Letadla 1939 - 1945 – stíhací a bombardovací 
letadla � 

Pro mládež: 
Procvičování z češtiny �  Procvičování z matematiky � 

Český jazyk: kdy se píše... � Cvičení z české gramatiky � 
Kontrolní diktáty � Deník odbarvené blondýny-vtipné čtení pro dívky 

�   

Firma KRBY VLK 

Vám postaví krb dle Vašeho nebo 
našeho návrhu. 

 Stavíme krby klasické s krbovou 
vložkou, teplovzdušné, teplovodní, 

zahradní krby a grily. 

Naše adresa: Jaroslav Vlk 
Sídliště 516, Hrušovany u Brna 

� 603 837 957 

e-mail: vlkkrb@seznam.cz 
www. krby-krbovevlozky.cz 
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Zaznamenali jsme 
 • Všem, kteří znali RNDr. Jiřího Úlehlu, bylo vždy potěšením se s ním setkat. Jeho laskavý a vstřícný vztah k ostatním spoluobčanům 

mu umožňoval navazovat přátelský kontakt. Optimismus i láska k lidem spolu s nenapodobitelným úsměvem byly pro něho 
charakteristické. Miloval hudbu a pravidelně navštěvoval nejen koncerty Státní filharmonie v Brně, ale také citlivě vnímal slovácké 
lidové písně, jejímiž byl uznávaným interpretem. I v důchodu překládal odborná díla do angličtiny. Jeho ztrátu pocítili nejen jeho 
nejbližší, ale také všichni přátelé a známí, kteří se s ním přišli naposled rozloučit do brněnského krematoria 14. července 2009.   –rt- 

• 30. července se rodina i širší veřejnost přišli rozloučit s paní učitelkou Naděždou Jurákovou. Převážnou část svého učitelského 
života působila v Židlochovicích. Po mnoho let obětavě pracovala ve Sboru pro občanské záležitosti. V našem městě založila 

charitativní sbírku pro Diakonii v Úpici. Čest její památce.                                                                                                                                                      –rt-  
• Jen zcela ojediněle se dnes ještě objeví nějaký historický nález, který k nám promlouvá starými časy své působnosti. A přece se tu a tam při stavebních 

pracích, výkopech či demolicích objeví úlomky či střepy nádob, části kovového nářadí, kdysi ztracené mince nebo knoflíky a jiné ozdoby. V uplynulém 
měsíci červnu se drobný nález podařil i paní Anežce Říhové z Alšovy ulice. Při drobných zahradnických pracích narazila v zemi na malou měděnkou 
zezelenalou minci. Opatrně ji očistila a doma pak i důkladně vydrhla kartáčkem. K překvapení zjistila, že jde o měděnou minci 1 krejcar z roku 1800. Na 
rubové straně je vyobrazena hlava císaře Františka II., vnuka císařovny Marie Terezie. Ačkoli nejde o žádnou drahocennost, přesto stojí za zmínku, 
že pojmenování krejcar pochází z německého slova Kreuzer – mince s křížem. Původně šlo o stříbrnou minci raženou již od roku 1271 v jihotyrolském 
Meranu. Od roku 1559 platil převodní kurz 1 gulden (zlatý) = 60 krejcarů = 252 feniků. V českých zemích byl krejcar zaveden až v polovině 16. století a jako 
drobná mince platil v habsburské monarchii až do roku 1892.                                                                                                                        Mgr. Miroslav Cvrk 

•  Cyklus Povídání o víně byl 19. června 2009 věnován odrůdám Svatovavřinecké a Venus. V posledním předprázdninovém setkání milovníků vína bylo 
hodnoceno u Svatovavřineckého 11 vzorků a od odrůdy Venus, která se nachází v registračních zkouškách, 3 vzorky. Mezi nejlépe hodnocená vína 
Svatovavřineckého patřily: SV 2008, Rajhradské klášterní sklepy, SV 2007, pan Marada z Březí a SV 2008, Vinařství Flajšinger. Odrůda Venus nejlépe 
chutnala z vinařství Vinselekt Michlovský Rakvice, ročník 2008.                                                                                                             Ing. Ivana Flajšingerová 

• V  pátek 26. června 2009 se v areálu židlochovického gymnázia konala zahradní slavnost, kterou pořádalo Gymnázium Židlochovice při příležitosti oslav 
15. výročí svého vzniku. Návštěvníci si mohli prohlédnout budovu školy. V jednotlivých učebnách se na fotografiích a videoprezentacích představili všichni 
současní i bývalí studenti. Významní hosté byli přijati ředitelem školy, který tuto akci slavnostně zahájil. V areálu školní zahrady se pak uskutečnil asi 
hodinový kulturní program. Moderátoři Petr Soudek a Tereza Nentvichová ze septimy připomněli všech devět absolventských ročníků a uvedli devět 
programových čísel. Diváci měli možnost poslechnout si školní pěvecký sbor, pěvecký sbor Pasquil, pobavit se při vystoupení školního dramatického 
kroužku a dalších účinkujících – současných i bývalých studentů gymnázia. Po skončení kulturního programu následovala volná zábava. O hudbu 
k poslechu i k tanci se postarala hudební skupina Fantazie, občerstvení pro všechny přítomné zajistila paní Helmová. Všichni hosté se dobře bavili až do 22 
hodin. Velký dík za zdařilou akci patří všem, kteří se podíleli na její organizaci, učitelům i studentům.                                                         Mgr. Jitka Veithová  

•  Rajhradský datumář aneb Jak šla léta se jmenuje publikace, kterou z důležitých historických dat a událostí sestavil Petr Žižka. Příkladně graficky upravený 
výtisk byl distribuován do všech rajhradských domácností.   

• Letošní mimořádná úroda meruněk přinesla také jejich zajímavé ceny. Zpočátku se meruňky v Židlochovicích vykupovaly ve sběrně za mlýnem za 8 Kč, po 
několika dnech poklesla jejich výkupní ceny na 7 Kč. Údajně byly tyto meruňky vykupovány pro konzervárnu Hamé Babice. Zarážející byla cena meruněk 
v místním marketu Penny, kde se prodávaly španělské meruňky z oblasti Valencie za 49,90 Kč. Na Zelném trhu v Brně se v končící sezoně 23. července   
t. r. prodávaly meruňky z Velkých Pavlovic za 49 Kč, na jiném stánku menší meruňky za 39 Kč. Levnější meruňky v té době na Zelném trhu nebyly.  

• Po celý měsíc srpen vystavoval v mikulovské Dietrichštejnské hrobce svoje obrazy židlochovický malíř Jan Urbánek, člen Sdružení umělců Moravy a 
Slezska. Úspěšnou výstavu s názvem Vzpomínka na Mušov a lužní lesy měl v Židlochovicích v loňském roce.  

• Brněnský deník Rovnost přinesl 24. července dvojstránku o Židlochovicích k příležitosti otevření rozhledny. Stěžejní náplní dvoustrany je popis nové 
turistické trasy pěti zastávek Výhon – turistický okruh s rozhlednou, který je také vyznačen na otištěné mapě. Týž deník znovu upozornil na slavnostní 
otevření rozhledny článkem uveřejněným 31. července.  

• V červnu letošního roku uvedl Ivančický zpravodaj zajímavé údaje o návštěvnosti rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně. Rozhledna byla slavnostně 
otevřena 29. dubna 2007. Za rok 2007 navštívilo rozhlednu 15 617 osob, v dalším roce 2008 to bylo 10 890 osob a 17. května letošního roku navštívil 
rozhlednu třicetitisící návštěvník. Zájemce upozorňujeme na webové stránky www.obec-hlina.cz, kde naleznou informace k provozu rozhledny. 

•  V Žabčicích plánují postavení aquaparku s pětadvacetimetrovým bazénem. Stavět chtějí už příští rok. V roce 2012 chtějí také proměnit střed obce, kde 
mají zmizet staré budovy. Na jejich místě má být postaven víceúčelový dům s restaurací, vinárnou a podzemními garážemi. V obci, která už v minulých 
letech postavila nov ý lidový dům i sportovní halu, to bude další významný stavební počin.                                          Brněnský deník Rovnost 5. srpna 2009  

•  Na dvě stě padesát návštěvníků přišlo v horkém letním počasí 1. srpna na nově upravený starý hřbitov. Byla zde otevřena naučná stezka s názvem Výhon 
– turistický okruh s rozhlednou. Slavnost zahájil proslovem starosta Vlastimil Helma. V kulturním programu vystoupil soubor Pasquil. Po skončení programu 
u zvonice se konalo v 15 hodin slavnostní otevření rozhledny nazvané Akátová věž – Výhon. Starosta města Vlastimil Helma krátkým proslovem uvítal asi 
čtyři stovky návštěvníků. V kulturním programu vystoupily hudební soubory Blučiňáci a Šatavan. V doprovodném programu, který se konal v 17 hodin 
v klubovně zahrádkářů, promluvil Mgr. Miroslav Cvrk o geologických a geografických zvláštnostech Výhonu a Mgr. Karel Vavřík o historii města. Bylo 
přítomno 55 pozorných posluchačů, mezi nimi i primátor Gbel ing. Jozef Hazlinger, starosta města Vlastimil Helma a někteří další členové zastupitelstva.   

• Od pondělí 10. srpna jste mohli zahlédnout na školním hřišti u ZŠ Tyršova ulice účastníky příměstského stanového tábora. Tento, v pořadí již třetí letní tábor 
navštěvovalo celý týden 34 dětí ve věku od 6 do 12 let. Program byl založen na celotáborové hře, kde mořeplavci cestovali pro vzácné koření přes celý 
svět, aby jej v závěrečné etapě směnili za různé odměny, které si děti mohly samy vybrat. V průběhu tábora se o děti staralo 6 vedoucích z řad 
židlochovických skautů. Po skončení tohoto příměstského tábora do něj nastoupily děti z partnerské Svaljavy spolu se staršími žáky ze základní školy. 
Vedoucími byly místní družinářky. Děti ze Svaljavy byly také na zájezdu ve Slavkově, v Brně a v Praze. 

• Od září 2009 jsou pro Vás v židlochovické orlovně připraveny nové sportovní kurzy: JUDO pro dospělé, KARATE pro starší 15 let, kurzy břišních 
tanců, powerjógy, bodyformu a aerobiku mix. Více informací na www.orelzidlochovice.cz. 

 
 
 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 Ing. 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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