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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
 

Vážení občané, 

dnes je to skoro přesně dva roky, co jsem se stal 
starostou našeho města. Bylo pro mne skutečnou ctí, 
že jsem získal Vaši důvěru a poté i hlasy zastupitelů. 
Ve své činnosti jsem se mohl opírat o zastupitelstvo, 
které, ač bylo složeno ze zástupců různých stran, nikdy 
nepodléhalo politickému hašteření a sledovalo 
skutečné zájmy Židlochovic. I díky tomu se 
podařilo během těchto dvou let získat desítky milionů 
korun z nejrůznějších dotačních programů. Doufám, že 
jste si sami všimli změn, které jsou vidět na mnoha 
místech města. Namátkou bych snad připomněl jen 
revitalizaci sídliště, opravy na Žižkově, úpravy na 
bývalých kalových polích, otevření nákupního 
komplexu v bývalém cukrovaru a mnoho dalších.  

Také si určitě pamatujete, že jsem byl před rokem 
požádán, abych na Ministerstvu školství pomohl 
zachránit operační program zaměřený na vědu a 
výzkum. Mohu s hrdostí prohlásit, že se podařilo tento 
úkol splnit a to tak, že evropská   komisařka   paní    

 

 

 

Danuta   Hübner prohlásila o našem programu, že je 
jeden z nejlepších v Evropě. Tento výsledek měl však 
za následek, že mě pan ministr Liška požádal, abych se 
této problematice věnoval až do konce tohoto 
volebního období.  Je třeba zdůraznit, že nemalá část 
získaných dotací je svázána s mým pobytem v Praze. 
Po dlouhém zvažování jsem se proto rozhodl tuto 
nabídku přijmout. Činím tak s těžkým srdcem, neboť 
věřte, že mám Židlochovice skutečně rád. Za ty 
uplynulé dva roky jsem měl možnost poznat ve funkci 
starosty mnohé z Vás, které jsem dřív znal pouze od 
vidění, osobně. Jsem přesvědčen, že zde žijí opravdu 
skvělí a pracovití lidé. Rozhodně Vám mohu slíbit, že 
moje snaha pracovat pro Židlochovice bude 
pokračovat, i když se mé působení na nějakou dobu 
přesune do Prahy. 

 Ještě jednou Vám děkuji za důvěru, kterou jste mi 
dali, přeji Vám požehnané vánoční svátky, krásný nový 
rok, hodně zdraví, klidu a pohody. 

Ing. Jan Vitula, starosta 
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Výběr z usnesení RM 28. listopadu 2008 
RM bere na vědomí: 
� kontrolu plnění usnesení platných k 28.11.2008 
RM vzala na vědomí: 
� informace o zateplení ZŠ a MŠ – barevné řešení 

fasády, otvory, dotace 
� zprávu o stavu pasportu cílového stavu 

dopravního značení ve městě 
RM ukládá: 
� odložit řešení přemnožených holubů na 1. čtvrtletí 

2009; zajistit úklid v okolí kostela 
� předložit zprávu o kontrole projektové 

dokumentace a energetického auditu na zateplení 
budovy ZŠ Tyršova 611 a MŠ od firmy Izolace 
Polná do příští RM; připravit návrh řešení vzhledu 
a funkčnosti oken ZŠ Tyršova 611 a barvy fasády 
po konzultaci s architektem; podat zprávu o 
návrhu řešení a připravenosti podkladů k podání 
žádosti o dotaci do 31. 1. 2009 

� zrealizovat změny dopravního značení, dle 
navrženého pasportu DZ dle požadavků DI Policie 
ČR na ½ města a pozvat por. Čumu z DI Policie 
ČR ke kontrole DZ druhé části města a poté 
zrealizovat změny dopravního značení dle 
navrženého pasportu DZ dle požadavků DI Policie 

 

 
      ČR na druhé polovině města 
� zapracovat připomínky RM do rozpočtu pro r. 

2009 a nově zařadit položku výdaj 50 000 Kč za 
studii na rozšíření MŠ  

� předložit do příští RM rozepsané příjmy od obcí 
RM souhlasí: 
� se zapracováním navržených změn DÚR 

cyklistické stezky od Hrušovan po lávku 
v Židlochovicích 

� s uzavřením Smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON 
Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 České 
Budějovice na realizovanou stavbu  spočívající 
v umístění venkovního vedení VVN 2x110 kV 
včetně podpěrného bodu VVN na části zatížené 
nemovitosti; stavba je realizovaná pod názvem   
„Vd 110 kV, V 517 – Sokolnice – Hrušovany – 
rekonstrukce“; zatíženými pozemky jsou parcely 
p.č. KN 711/106, KN 711/114, KN 711/160, 
KN2835/1, PK  4974, PK 4975, PK 4982 v k.ú. 
Židlochovice, zapsané na LV 1 pro vlastníka 
Město Židlochovice 

RM rozhodla: 
� provést opravu prostor v č.p. 232, Nádražní ulice 
      dle předloženého návrhu 

 
  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Z obsahu:  

nová cisterna pro hasi če 
� jak je to s dotacemi � 

Informace o krizových 
situacích pomocí SMS �    

Z činnosti M ěstské 
policie � Jak to bude 

s pracovní neschopností 
po 1. lednu   � Nuda 

v Židlochovicích?  
���� Zahrada v lednu ���� 
t ři bronzové medaile 

z Kanady ���� Volejbalový 
turnaj smíšených 

družstev ���� Naši nejmenší 
zářili  ���� 

Devítka v d ějinách 
Židlochovic – 1. část ���� 
židlochovický cukrovar  
- další pokra čování ���� 

jaký byl lo ňský podzim ���� 
zaznamenali jsme ���� 

 

 

V pondělí 22. prosince t. r. se konalo zasedání zastupitelstva města. Vzhledem ke svému 
působení na Ministerstvu školství rezignoval Ing. Jan Vitula na funkci starosty.  

Zastupitelstvo města zvolilo novým starostou dosavadního místostarostu Vlastimila Helmu.  
Ing. Jan Vitula byl zvolen neuvolněným místostarostou.  

K řádnému zasedání zastupitelstva se vrátíme v dalším čísle našeho Zpravodaje.  
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice  
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Nová cisterna pro hasiče 

V letošním roce se Městu Židlochovice podařilo za přispění Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a přispění okolních obcí, zakoupit „pod stromeček“ nové zásahové vozidlo pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů města Židlochovice. Nová cisternová automobilová stříkačka na podvozku vozidla TATRA 815-2 4x4, kterou si jednotka převzala 
do užívání 11. listopadu letošního roku, tak nahradila dosluhující cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku LIAZ z roku 1988. Nová cisterna 
svými parametry plně splňuje standardy moderních, zásahových, hasičských vozidel. Oproti původnímu vozidlu LIAZ disponuje nové vozidlo větší 
kapacitou nádrže na vodu, samotný podvozek je určen nejen pro silniční provoz, ale i pro terénní např. v podmínkách přírodního parku Výhon, kde 
jednotka často zasahuje, a je vybaveno dalšími moderními systémy, které si nejen občané našeho města budou moci prohlédnout v měsíci březnu 
roku 2009. Vozidlo bude slavnostně představeno veřejnosti společně s novým vozidlem Hasičského záchranný sboru Jihomoravského kraje – požární 
stanice Židlochovice. 

V současné době jsou členové jednotky sboru dobrovolných hasičů zaškolování na obsluhu nového vozidla a seznamují se s jeho jízdními 
vlastnostmi, tak aby co nejdříve mohli využít celý potenciál, které vozidlo nabízí k zajištění požární ochrany a bezpečnosti obyvatel našeho města a 
blízkého okolí.  

Současně děkuji naší jednotce Sboru dobrovolných hasičů za jejich dlouholetou činnost ve prospěch města. Za činnost, které se věnují ochotně a 
zodpovědně a o které se běžně nemluví. Všichni ji však oceníme v okamžiku, kdy ji nejvíce potřebujeme. 

S přáním všeho nejlepšího do nového roku 2009 Ing. Jan Vitula, starosta  

Jak je to s dotacemi aneb Z peněz určených na opravu sklepů komunikace nespravíme  
Město Židlochovice neustále realizuje stavby s pomocí  financí z nejrůznějších dotačních zdrojů. Často slyšíme připomínky občanů, proč se dělá 

toto a ne tamto, zda by nebylo vhodnější peníze investovat účelněji jinde, než se právě investují. Věřte, že vedení města velice bedlivě zvažuje, které 
akce budou realizovány a to na základě pečlivé přípravy a vyhledání možností získání maximálních finančních prostředků z jiných zdrojů, než je 
městský omezený rozpočet. 

Získané dotační prostředky však můžeme použít jen pro ten který konkrétní účel a v závěrečné fázi je oprávněnost jejich použití pečlivě 
kontrolována nejen papírově, ale zejména fyzicky v terénu. 

Bohužel, na některé akce, které bychom rádi zrealizovali, nejsou pro velikost našeho města dotační tituly vypisovány - například na opravu 
místních komunikací. Jediná oprava místních komunikací mohla být provedena na sídlišti a to v rámci dotačního titulu Regenerace panelového sídliště, 
samozřejmě současně s regenerací sídlištních ploch zeleně a odpočívek. Podíl města v tomto případě činí pouze 30 % všech nákladů a přitom 
náklady na opravu komunikací v tomto projektu činí více než 50%. 

Na vybudování nových bezbariérových přechodů které byly občany požadovány a to v ul. Tyršova a v ul. Masarykova  na zpomalovacím 
dopravním prahu jsme obdrželi 70 % dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Na některé akce se nám daří získat mnohem větší finanční podíl. Například oprava cyklistické stezky Židlochovice – Blučina je zcela hrazena 
z dotačních prostředků, stejně tak jako oprava protipovodňové hráze u lávky, která byla realizovaná v letošním roce. 

Na  rehabilitaci nádherných historicky cenných sklepení pod radnicí se nám podařilo pro letošní rok zajistit 90 % příspěvek Ministerstva kultury 
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V tomto případě použití našich 10-ti % finančních 
prostředků je velice výhodně zhodnoceno zejména pracemi, které jsou provedeny na rozvodech a konstrukcích ve sklepení, které byly v havarijním 
stavu. 

Na příští rok máme již přiznanou dotace na akci „Výhon, turistický okruh s rozhlednou“ a to pouze při naši 7,5 % spoluúčasti. 
Plánování akcí vychází z dokumentu, na jehož tvorbě se podílela i celá řada našich občanů, a to Strategie rozvoje města Židlochovic. 

Vlastimil Helma, místostarosta  
 Informace o krizových situacích pomocí SMS zpráv 
V letním vydání zpravodaje města Židlochovice jsme Vás informovali o projektu Jihomoravského kraje. Jedná se o způsob informování občanů 

v krizových situacích pomocí posílání SMS zpráv na mobilní telefon. K dnešnímu dni se do systému zaregistrovalo zhruba 50 občanů města 
Židlochovice.  

Pokud máte také zájem o zasílání krizových SMS při mimořádných událostech, můžete se zaregistrovat odesláním registrační SMS ve tvaru: 
 

� pronajmout nebytové prostory č. 1 v domě č.p. 
232, ulice Nádražní v Židlochovicích 
Pedagogicko-psychologické poradně, Brno, 
Hybešova 15  po schválení OŠ JmK; nájemní 
smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou dva měsíce; předložit konečnou verzi 
nájemní smlouvy před podpisem do RM 

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 10, 
vel. 2 + KK + B, s Ing. Monikou Nechvátalovou, 
Vojkovice 298; nájemní smlouvu uzavřít od 
1. 1. 2009 za stejných podmínek jako byla 
původní nájemní smlouva č. 1480/98  

� prodloužit paní Anně Buriškové nájemní smlouvu 
k bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou, 
Masarykova 115 od 12/2008 na dobu neurčitou 

RM doporučuje: 
� ZM přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády 

č. 396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy 

RM  schvaluje: 
� příspěvek na projekt DSO Cyklistická stezka – 

„Léto na Greenways Krakov-Morava-Vídeň“ do 
max. výše 20 000 Kč 

� návrh organizační struktury MěÚ Židlochovice a 
systemizovaných funkčních míst od 1. 1. 2009 

� návrh na uzavření dohod na rok 2009 
s uvedenými úvazky s účinností od 1. 1. .2009 

� směrnici č. 2 - Oběh účetních dokladů 
RM projednala: 
� návrhy řešení nároží na náměstí (návrh fy HRMA 

s.r.o. a návrh p. Zoubkové) 
RM ukládá: 
� prověřit možnost uzavření smlouvy na dodávku 

elektrické energie s jiným dodavatelem 
� uzavřít dohody se třemi zaměstnanci čety na 

limitované období do 31.1.2009 

 

� zakoupit od p. Vavříka 100 ks  publikací o 
židlochovickém kostele pro RTIC 

� odpovědět na dopis Sdružení rodičů při ZŠ 
Židlochovice 

� odpovědět na dopis Výboru SVJ, ul. Cukrovarská 
791, Židlochovice 

� zamezit parkování na chodníků u vchodu do 
infocentra doposud využívané při rekonstrukci 
sídliště 

� zpracovat dohody o pracovní činnosti a o 
provedení práce dle schváleného návrhu 

� předložit ke schválení návrh Organizačního řádu 
MěÚ Židlochovice 

� OŠK připravit do příštího jednání RM podkladový 
materiál výhledu fungování městské knihovny 

 

�  �  � 
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Jak to bude s pracovní neschopností po 1. lednu 2009 
 

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

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

SMS zprávu. Zasláním SMS dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílána informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného 
záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské společnosti. Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela 
dobrovolné a zaslané informace jsou bezplatné.  

Bližší informace o projektu na www.zidlochovice.cz (bezpečnost obyvatel). 
Sám  jsem již zaregistrovaný a dalším občanům Židlochovic to také doporučuji.                                                             Vlastimil Helma, místostarosta 

 
Výpis činnosti Městské policie Židlochovice 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména: 
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
 V případě MP Židlochovice se jedná konkrétně o tuto činnost : 
� preventivně působí již svou přítomností na veřejnosti; � je nepřetržitě napojena na  pult centrální ochrany  PCO, střežení objektů); � je zařazena do 
IZS (integrovaný záchranný systém); � řeší drobné krádeže např. v obchodních domech   
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 
� dohlížení na dodržování nočního klidu, a následné řešení v blokovém řízení při jeho porušení; � řeší problematiku domácího násilí a sousedských 
vztahů 
c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti  provozu na pozemních komunikacích 
 � provádí kontrolní měření rychlosti v obcích; � dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu na přechodech, zejména v ranních hodinách 
v blízkostech ZŠ; � provádí kontrolu placení parkovného a stání vozidel; � provádí asistenci při odtahu vozidel během blokového čištění komunikací 
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty 
� např. provádí kontroly v restauracích a zábavních centrech nad dodržováním zákazu podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem a mladistvým; 
� kontroluje provoz výherních hracích automatů  
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě 
� kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek ( tržnice, volný pohyb psů, prodejci ) 
K další činnosti MP Židlochovice patří např. : 
� odchyt psů a jiných zvířat a jejich umístnění do kotců MP, případný odvoz do útulku; � spolupráce s PČR; � výjezdy na telefonické oznámení od 
občanů; � zvýšený dohled na nádražích a v jejich okolí;  � řešení problematiky sprejerství a zakládání černých skládek; � kontrola dodržování zákazu 
kouření na zastávkách; � preventivní působení ve školách a školkách (akce BESIP); � asistence při kulturních, sportovních a jiných akcích;                  
� doručování písemností; � asistence při provádění exekucí atd. 
Dále se  Městská policie Židlochovice podílela na zajištění bezproblémového průběhu Krajských a senátních voleb a zajišťovala veřejný pořádek na 
hřbitovech regionu při svátku uctění památky zesnulých.                                                                                                                   
 Některé konkrétní případy řešené Městskou policí Židlochovice za rok 2008 
leden: alarm PCO Benzina Žabčice - objekt vyloupen, předáno Policii ČR;  únor: napadení ženy na Komenského ulici v Židlochovicích, prověřeno 
a následně žena po ošetření odkázána na Policii ČR; březen: zadržení hledané osoby v Hrušovanech u Brna; duben: zadržení hledané osoby 
v Žabčicích; květen:  černá skládka v obci Nosislav - vypátrán přestupce; červen:  zadržení podnapilého řidiče bez dokladů totožnosti v Židlochovicích; 
červenec: zadržení mezinárodně hledané osoby v Židlochovicích; srpen:  podezření na páchání domácího násilí v Židlochovicích - předáno Policii 
ČR.; září: v obci Žabčice nalezeno odcizené vozidlo; říjen: zadržení řidiče bez řidičského oprávnění v obci Telnice; listopad:  zadržení podnapilého 
řidiče v obci Vojkovice, který v Židlochovicích způsobil dopravní nehodu a z místa ujel. 

Výpis činnosti Městské policie Židlochovice za období od 1. ledna do 30. září 2008 
Krádeže –  19 krát, odchyt psů – 33 x, přestupky v dopravě – 142 x, měření rychlosti- 1649 x, veřejný pořádek – 136 x, oznámení – 164 x, kontrola 
osob – 176 x, vraky - 15x, skládky – 2 x, trestné činy – 12 x, alkohol – 21 x, TPZOV (bota) – 7 x, nález - 7x, asistence soudnímu vykonavateli - 25x. 
                                                                                                              Vypracoval kolektiv strážníků MP Židlochovice 24.11.2008   
 

Neschopenky  po 1. lednu 2009 
1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový Zákon o nemocenském pojištění (č.187/2006 Sb.). Chci upozornit aspoň na některé z řady změn, které se budou  

týkat všech nemocensky pojištěných občanů.  
- „Neschopenku“ (PN)  dle tohoto Zákona vystavuje a vede ošetřující lékař, tj. lékař, který poskytuje pacientovi  ambulantní nebo ústavní nebo 

lázeňskou péči  ( při zlomenině chirurg, při  ekzému kožní lékař atd..), nikoli tudíž, jako doposud, nutně vždy praktický lékař. Ošetřující  lékař má pak i povinnost 
informovat registrujícího praktického lékař o vzniku PN.  

- Dočasnou pracovní neschopností  se rozumí stav, který brání vykonávat dosavadní činnost po dobu maximálně 180 kalendářních dnů           
(doposud 365 dnů !)  a  i jinou pracovní činnost po dobu delší než 380 pracovních dnů.   

- Posuzování  pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (180 dnů) provádí lékař  orgánu nemocenského pojištění (OSSZ) na základě žádosti práce 
neschopného pacienta (doposud vyplývalo „ze zákona“ automaticky !)  

- PN může být vystavena  pouze osobě, nemocensky pojištěné. Nelze tudíž nově vystavovat  PN jako například omluvenku pro studenty vysokých škol, 
apod. 

- Nemocenské dávky budou od 1. do 14. dne včetně nově vypláceny zaměstnavatelem pacienta, teprve od 15.dne začíná vyplácet dávky OSSZ. 
-  Za nesplnění povinnosti spolupráce pacienta při kontrole  práce neschopných může být ze strany OSSZ  uložena pokuta až v řádu 10 000 Kč.     

Dle Zákona č.187/2006 Sb. připravil MUDr.Slavomír Šmíd     
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Nuda v Židlochovicích? 
Nedávné zápisy kulturních akcí do městské kroniky mne přivedly k myšlence spočítat 

všechny sportovní a kulturní akce, které se každý měsíc objevily v Židlochovickém zpravodaji 
v kalendáři na ten který měsíc. Věřte, nebo nevěřte, ale těch akcí bylo v součtu sto třicet osm. 
Možná, že jsem na některou zapomněl, možná, že některá nebyla uvedena ve Zpravodaji a byla 
oznámena dodatečně rozhlasem. Statisticky to znamená, že přibližně na každého dva a půl dne 
připadala nějaká kulturní akce. Důležitější je však jiná věc: rozmanitost žánrů jednotlivých akcí 
umožňuje každému občanu, ať starším či mladším, vybrat si kulturu podle svého vkusu.  

Mám pocit, že větší počet kulturních akcí v Židlochovicích nikdy nebyl. Každopádně k tomu 
přispívají možnosti využití místností městského kulturního klubu, nově zrenovovaný sál 
Masarykova kulturního domu a v neposlední řadě i nově postavená orlovna. Zanedbatelná není 
ani občasná možnost využití zámecké kaple či samotných zámeckých sálů, farního kostela či 
několika hřišť.  

Nejdůležitější hybnou silou každé kultury jsou obětaví lidé, kteří kulturní produkce zajišťují a 
organizují. Největší zásluhy pak mají ti, kteří aktivně do kultury vstupují jako samotní aktéři 
divadelních představení, členové pěveckých kroužků i souborů a tvůrci výstav s nejrůznější 
tematikou. A nesmíme také zapomínat na sportovce, kteří sami cvičí, věnují se různým sportům 
a mnohdy jsou vedoucími sportovních družstev dospělých nebo mládeže. Mimo tradičních 
sportů k nim  v poslední době přibyl i armwrestiling.  

Dostatek kvalifikovaného poučení pro zahrádkáře a vinaře přinesly nejen každoročně 
pořádané výstavy vín, ale četné přednášky i výstavy ovoce. Ti, kteří chtějí udělat něco pro svoje 
zdraví, mohli využívat měsíční výlety Klubu turistů a navíc poznat kraje, kam by  třeba nikdy 
nezavítali. Potěšitelné je i to, že se nezapomnělo na naše nejmenší, pro které byly s láskou 
připravováno nejen sportovní vyžití, ale také např. možnosti uplatnění výtvarných vloh 
v keramickém kroužku. A kdo má pěvecké vlohy, může se uplatnit v pěveckém sboru Skřivánek. 
Výčet by mohl pokračovat ještě obsáhleji. 

Pozorný židlochovický občan jistě vezme za vděk i zprávám v informačním televizním 
kanálu, kde může řadu kulturních akcí sledovat na televizní obrazovce.   

Nechť i v tomto roce jsou všechny akce hojně navštěvovány ke spokojenosti všech občanů 
našeho města.    

Jeden veliký dluh však stále máme. I když jsou pravidelně každý měsíc organizovány 
besedy pro důchodce, stále ve městě chybí vůdčí osobnost z řad seniorů, která by pro ně 
organizovala další činnost. Mám na mysli důchodcovský klub, kde by byla čítárna, možnost 
využití internetu – prostě posezení s možností pobavení, poučení a využití počítače či sledování 
televize.  Ano, chybí i místnost a stále naléhavěji se tak ukazuje potřeba opravy budovy č. 32 ve 
Strejcově sboru.  A právě tady by měla tato vůdčí osobnost jednat, burcovat a nutit příslušné 
úřady, třeba i na krajské úrovni, k řešení.     

                                                                                                                                           -kv- 

�  �  � 
Volejbalový turnaj smíšených družstev 

V sobotu 22. listopadu se konal s místní sokolovně tradiční turnaj smíšených družstev ve 
volejbale. Zúčastnilo se ho 7 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin. Ve skupinách hrál 
každý s každým. Ze skupin postoupily do semifinále vždy dva nejlepší týmy. Poražení ze 
semifinále se utkali o třetí místo, vítězové postoupili do finále. 

Výsledky:  
o 3. místo: Sokol Josef – Odpadlíci  0 : 2 (22 : 25, 23 : 25) 
f i n á l e: Základka – Black Eagles  2 : 0 (25 : 14, 25 : 22) 
Konečné umístění:  1. Základka  

2. Black Eagles  
3. Odpadlíci, 
4. Sokol Josef  

 5. Smečovaná pomsta 
 6. Blučiňáci  
 7. Holasice                                                                                       -rt- 

  

Zahrada v lednu  

Zajímavé rady zahrádkářům 

jsme tentokrát vybrali z knihy Neznámá moc 
luny od autorů Johanny Paunggerové a 

Thomase Poppa. Vydal ji knižní klub Ikar 
Praha v roce 1996. 

� Zmlazovací řez rostliny by se měl 
provádět při ubývajícím Měsíci, 
alternativně při klesajícím Měsíci (od 
Blíženců po Střelce). 

� Správný okamžik pro průklest ovocných 
stromů a keřů je ubývající Měsíc, nejlépe 
dny plodu (Lev, Střelec, Beran). 

� Zušlechťování ovocných dřevin by se 
mělo provádět za přibývajícího Měsíce, 
nejlépe blízko úplňku (Beran, Lev, 
Střelec). 

� Všechny rostliny a stromy, které už 
nechtějí růst, chřadnou, nebo jsou 
nemocné, lze ve většině případů 
úspěšně ošetřit, když při ubývajícím 
Měsíci – ve IV. čtvrtině nebo nejlépe za 
novoluní – odstraníme špičku. Špička by 
měla být odříznuta těsně nad postranní 
větví, která pak směřuje nahoru a je 
vhodná jako nová špička.  

� Listová zelenina (salát, špenát, bílé a 
červené zelí atd.) by se měla vysévat a 
sázet při ubývajícím Měsíci, nejlépe ve 
dnech Raka. 

� Hnojit se má pokud možno při úplňku 
nebo při ubývajícím Měsíci. 

� Nejvhodnější dobou pro hnojení jsou dny 
plodu (Beran, Střelec), také při 
ubývajícím Měsíci nebo při úplňku; dny 
Lva nejsou pro hnojení příliš dobré, 
protože v té době půda a rostliny hodně 
vysychají. 

� Nejvhodnější čas pro sklízení, 
prodlužování trvanlivosti, ukládání do 
sklepa je doba stoupajícího Měsíce 
(Střelec až Blíženci). Sklízení a 
uskladňování je spíše závislé na 
znamení Zvěrokruhu, kterým Měsíc 
právě prochází, než na měsíčních fázích. 

� Dřevo vytěžené 1. března, zvlášť po 
západu Slunce, odolává ohni nezávisle 
na postavení Měsíce a znamení, jimiž 
Měsíc právě prochází. 

� Suché ozdoby z květin, které se hodí na 
sušení, mají větší trvanlivost, když jsou 
květiny natrhány při přibývajícím Měsíci. 

Podobných rad naleznete v uvedené knize 
desítky. Zkuste, možná se vám osvědčí. Na 
začátku každého kalendářního roku jsou 
také k dostání lunární kalendáře, ve kterých 
najdete rady nejen pro zahrádkáře a 
zemědělce, ale také pro vlastní 
životosprávu.                                             -rt- 

 

Moudrá slova 

Politika je akrobacie, při níž se rovnováha udržuje tím, že se hlásá opak toho, co se dělá. 
                                                                                                  Maurice Barrés, francouzský spisovatel 

Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní. 
                                                         Miloš Zeman 
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Školní atletický klub při ZŠ Židlochovice (ŠAK Židlochovice) byl 
založen Mgr. Lukášem Přichystalem k 13.11.2008. Rozhodujícím momentem 
byla dlouholetá láska k atletice, aktivní působení jak v roli závodníka, tak v roli 
trenéra VSK Univerzita Brno, ale především jsem objevil kluky, kteří mají 
talent a potenciál se zlepšovat, trénovat, jsou rozumní a je s nimi velmi dobrá 
spolupráce. 

V atletickém klubu působí nyní 11 atletů (7 hochů a 4 dívky). Tréninky 
TOP skupinky probíhají středa, pátek, neděle. Tréninky nejsou jen v 
Židlochovicích, ale převážná část se jich odehrává např. na smolínském 
kopci, na Výhoně, v přísnotickém lese, v Brně na Červeném kopci a na 
mnoha dalších místech v okolí. V sobotu jsme většinou na závodech. 

Od září jsme absolvovali mnoho závodů a zatím nikdy jsme se nevraceli 
bez medailového umístění. Nejcennější je 3. místo v krajském finále v 
přespolním běhu družstev ZŠ v Hodoníně. Úspěch v této soutěži jsme 
dosáhli po dlouhých letech. Složení družstva (Hložek, Dobrovolný, Janíček, 
Jeřábek Jan, Chalupa, Sklenář). Jan Jeřábek (narozen 1997) 2x zvítězil na 
halových závodech v Bratislavě, potvrdil tak svůj mimořádný talent a velký 
příslib do budoucna.  

TOP tréninková skupinka je tvořena Jiřím Dobrovolným, Davidem 
Janíčkem, Oldřichem Hložkem, Jiřím Sklenářem, Janem Jeřábkem a Alenou 
Horákovou. Zbylí kluci jsou také součástí tréninkové skupiny, ale netrénují 
pravidelně a proto  si  nezaslouží  být  jmenováni,  i  když  jejich  výkonnost  je  

 
 
 

velmi vysoká. 
Cíle pro atletickou sezonu 2008/2009: 

- účast na MČR žactva v hale (Jablonec nad Nisou), v krosu (Kdyně) a na 
dráze (Olomouc); olympiáda dětí a mládeže – Tábor (reprezentují dva 
nejlepší z kraje v disciplíně); Mistrovství Moravy a Slezska v hale, na dráze, 
v krosu; Brněnský běžecký pohár – 9 dílný seriál zimních závodů v  
Brně a okolí (umístit se v kategorii mladších a starších žáků v celkovém 
pořadí do 3. místa); účast na halových závodech na Slovensku; nejlepší atleti 
budou hostovat v soutěžích družstev. 

Atletika je královnou sportu. Jen poctivý a systematický trénink, 
cílevědomost atleta, zkušenosti trenéra  a oboustranná spolupráce může vést 
ke zlepšení a dosažení vytyčených cílů. Zde se nikdo za nikoho neschová a 
záleží  pouze a jen na jedinci. Jedno atletické přísloví říká: „Neexistuje 
špatné počasí, ale špatně oblečený atlet.” 

Pokud právě čtete tento článek a něco Vám říká, že jdeme správným 
směrem, líbí se Vám naše aktivita a máte chuť nás podpořit, prosíme vás, 
obraťte se na nás - Mgr. Lukáš Přichystal (lp.zszidlo@volny.cz). Snad přijde 
doba, kdy nepoběžíme přes město nebo po okolí a lidé se po nás nebudou 
otáčet, jako  kdybychom přiběhli z jiné planety. 

Více o činnosti atletického klubu ŠAK Židlochovice najdete na: 
www.coachandrunner.estranky.cz 

Mgr. Lukáš Přichystal, předseda ŠAK Židlochovice, atletický trenér 

 

Ve dnech 30.11. – 6.12.2008 se v kanadské Kelowně konalo 30. 
Mistrovství světa v armwrestlingu. Za AWC Sokol Židlochovice Českou 
republiku reprezentovali Jan Tesař, Matěj Svoboda a Radek Klein. 

Nejmladší člen celé české reprezentace šestnáctiletý Radek Klein 
závodil v juniorské kategorii do 70 kg levá a pravá ruka. Na levou ruku 
vybojoval bronzovou medaili a obsadil tak třetí příčku za závodníky z Ruska, 
kteří patří dlouhodobě k absolutní špičce v tomto sportu. Na pravou ruku se 
umístil na 5. místě, což vzhledem k jeho zranění, které měl na jaře letošního 
roku – zlomený loket, je velmi hezký výkon. 

V kategorii Junioři do 80 kg levá a pravá ruka závodil Matěj Svoboda, 
který již z letošního Mistrovství Evropy přivezl dvě stříbrné medaile. Matěj 
rozšířil svoje úspěchy o dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu a stal se 
tak nejúspěšnějším závodníkem letošního výběru reprezentace. 

V nejtěžší juniorské kategorii  nad  80  kg  vybojoval  Jan  Tesař  na  obě  
 

 
 

 
ruce nádherné 4. místo. Tato kategorie patří mezi nejtěžší a nejvíce 
obsazované juniorské kategorie na šampionátech. 

Letošní ročník končí pro AWC Sokol Židlochovice velmi příznivě. Naši 
závodníci ukázali, že jejich tvrdý a pravidelný trénink nese ovoce. Na základě 
výsledků, které předvedli na obou mezinárodních šampionátech (ME a MS),  
je vidět, že tito tři patří mezi špičku českého armwrestlingu a že i 
v budoucnosti o nich ještě hodně uslyšíme. Vždyť celá česká reprezentace 
dovezla z tohoto mistrovství celkem 4 medaile, z toho 3 právě reprezentanti 
z AWC Sokol Židlochovice. 

Na závěr musíme poděkovat našim partnerům, bez kterých by se tento 
úspěch vůbec nekonal. Poděkování patří Městu Židlochovice, Lesům ČR – 
Lesní závod Židlochovice, společnosti Hortiscentrum s.r.o. a dalším. 

V neposlední řadě patří poděkování za podporu a dlouhodobou 
spolupráci ZŠ Židlochovice a TJ Sokol Židlochovice.            Šárka Kleinová  

 
 
                                                                                                                                 

Ve dnech 5. - 7. 12. 2008 se zúčastnil výběr JM kraje badmintonistů do 
jedenácti let celorepublikového turnaje družstev, který se konal v Českém 
Krumlově. Do výběru se dostali i tři naše naděje ve složení Monika 
Světničková, Veronika Srncová a Petr Gola. Sestavu pak doplnili A. Švecová 
a A. Kostrhun z Podivína a J. Bureš z Jehnic. 

Sobota začala turnajem devíti nejlepších družstev ČR. Družstva byla 
rozdělena do tří skupin. Reprezentace Jižní Moravy byla jasným favoritem a 
to potvrdila i rychlými výhrami ve skupině. Vítězové skupin se poté utkali o 
poháry. Družstvo se však v této silné konkurenci neztratilo a skvělými výkony 
M. Světničkové a V. Srncové vybojovalo krásné druhé místo za výběrem 
Severní Moravy. Třetí skončil výběr Severních Čech. 

V neděli se hrál celostátní turnaj jednotlivců. Židlochovičtí badmintonisté i 
zde předvedli, že patří do špičky v ČR. V dívkách byla jasnou favoritkou 
Monika Světničková a ta také celý turnaj vyhrála. Na krásném třetím místě po 
velkém boji skončila Veronika Srncová. U chlapců byla konkurence 
vyrovnanější a tak bylo možné zhlédnout i dramatické boje. Petru Golovi se 
dařilo vystoupat až na stupně vítězů, když vybojoval bronzovou medaili. 

Celý turnaj skončil velkým úspěchem židlochovického badmintonu a 
věříme že si tito naši nejmladší reprezentanti udrží formu do dalších let a 
zúročí v barvách Sokola Židlochovice své tréninkové úsilí, vytrvalou snahu 
trenérů a kvalitní zázemí, které jim místní tělovýchovná jednota poskytuje. 

 
 

Devítka v dějinách Židlochovic - 1. část 
1349 
Z tohoto roku pochází písemná zpráva o vsi Židlochovice, která byla v držení 
Archleba a Bohuše ze Ždánic. 

1599 
Dne 23. ledna r. 1599 zemřel v Židlochovicích známý českobratrský 
představitel a překladatel Kalvínových Institutiones, významný spolupracovník 
na kralickém překladu bible Jiří Strejc. V Židlochovicích se mu 
pravděpodobně  také  narodil  syn  Daniel,   který  se   roku   1615   plavil   na  

Island a později byl v Holandsku vychovatelem Fridricha Jindřicha, 
prvorozeného syna zimního krále českého Bedřicha Falckého. Od Daniela 
pochází také starobylý cestopis Islandia z roku 1638. 

1949 
Na valné hromadě v Praze se sešel 25. ledna 1949 Spolek katolických žen a 
dívek a usnesl se, že dobrovolně zastavuje svou činnost. Vzápětí na to zanikl 
tento spolek i v Židlochovicích. 

                     Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

Z   n a š i c h   š k o l 
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TŘI BRONZOVÉ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ SV ĚTA V  ARMWRESTLINGU  
 

Naši nejmenší zářili 
 



 

 170. výročí první kampaně  
 

PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar –  5. část 

Úzkokolejná vlečka napomáhala všestrannému propojení vlastních statků. Vedla z cukrovaru do  dvora Boudky u Velkých Němčic a dále pak 
zastavovala v těchto statcích: Zeleňák, Nový dvůr, Karlov, Jalovisko, Mařín, Albrechtov a Měnín. Také řepa z Měnína, Moutnic, Šitbořic, Nikolčic, 
Křepic a Velkých Němčic byla nakládána na vagónky této úzkokolejné dráhy a svážena do cukrovaru. V Boudkách byla zřízena vodní napájecí stanice 
pro lokomotivy malodráhy a rovněž se odtud vozila voda pro lokomobily mlátiček  i parní pluhy. Jeden vagónek byl dokonce upraven na pojízdnou 
opravářskou dílnu se stabilní opravářskou četou pro všechny parní stroje na statcích. Průmyslová malodráha byla pak zrušena v roce 1959.1 

Do roku 1910 se používalo k osobní dopravě v cukrovaru koňských a volských spřežení, bryček, kočárů apod. Později se objevuje používání 
jízdních kol. Pro osobní spojení měli zemědělci dokonce k dispozici i motocykl. První vůz francouzské výroby značky De Dion patřil ještě továrníku 
Juliu Robertovi. 
    Dne 20. května 1912 začíná elektrifikace obce Židlochovice. Kolaudace prvních přípojek probíhala ve dnech 23. a 24. listopadu 1915 s napojením 
na mlýnskou turbínu, která byla majetkem Robertů. 
     Židlochovická továrna zpracovávala tehdy nejen svůj surový cukr, ale odebírala surový cukr ke zpracování na bílé zboží také z okolních cukrovarů. 
Navzdory značným odbytovým těžkostem se podařilo židlochovickému cukrovaru díky kvalitnímu zboží své produkty vždy na trhu udat. Podnik byl ale 
v roce 1915 převeden na rafinérii v Hrušovanech u Brna 2, když s ní splynul v jednu společnost, Hrušovanskou cukerní rafinérii, a.s.. 

Po vyhoření rafinérie cukru v Hrušovanech u Brna v roce 1915 převzaly Židlochovice  výrobu bílého zboží od Hrušovan do té míry, jak to 
dovolovalo strojní zařízení, a vyráběly v kampaních 1915 - 1916 a 1916 - 1917 konzumní zboží až do letních měsíců. V roce 1919 musela být 
cukrovarnická kampaň pro velký nedostatek uhlí přerušena  a z řepy se vyráběl jen cukrový sirup. 
    Židlochovický cukrovar disponoval dobře zařízenými dílnami, čehož využilo vojenské velení v době první světové války a židlochovický cukrovar 
musel opracovávat granáty a šrapnely. Po celý rok byly zavedeny noční a denní směny. Zde byl také upravován surový materiál Vítkovických závodů 
pro Wöllersdorf. 

Po skončení I. světové války pozbyla platnosti pachtovní smlouva mezi firmou Robert et. Company a firmou Hrušovanská cukerní rafinerie, a.s., 
uzavřená v roce 1915 na dobu dvaceti let. Na základě mírové smlouvy St. Germainské Československá republika zkonfiskovala v roce 1918 
habsburské majetky a tím i majetky cukrovaru a velkostatku. 

Budovy cukrovaru, jakož i panství Židlochovice, které patřily arcivévodovi Bedřichovi, byly zabaveny a dosavadnímu nájemci, Hrušovanské 
cukerní rafinérii, a.s., bylo dáno na srozuměnou, že nájemní smlouva byla vypovězena přesto, že byla uzavřena až do roku 1935. Československý stát 
začlenil židlochovické majetky do organizace Československých státních lesů a statků.  

 

 
V roce 1919 se cukrovar ocitl v nucené správě Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. Dlouhotrvající jednání, která vedl 

prezident Hrušovanské cukerní rafinérie, a.s., dr. Viktor Bauer se státním zastupitelstvím, mohla konečnou platnost výpovědi jen oddálit. Výpověď byla 
v únoru 1923 nájemci doručena. Hrušovanskou rafinérií přednesené věcné námitky proti nespravedlivému zrušení smlouvy nebyly ministerstvem 
zemědělství brány v úvahu, a tak bylo nařízeno předání 6 400 ha velké ekonomie během tří týdnů. Dne 1. července 1923 převzal nový nájemce - 
Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně - provoz cukrovaru a obhospodařování státních ekonomií v Židlochovicích. S cukrovarem a 
hospodářstvím byla převzata i průmyslová úzkokolejná dráha v délce 20,4 km (v té době byl provoz na ní obstaráván čtyřmi lokomotivami a 63 
vagóny).                                                                                                                                                                                     

Pokračování v dalším čísle. 

_______________________________ 
 
 MZA, K 272, kart. 38, inv. j. 86, Pamětní kniha cukrovaru Židlochovice. 
2 V roce 1881 se v Hrušovanech u Brna (Rohrbach) začal stavět cukrovar, díky čemuž došlo k přílivu dělníků a řemeslníků, kteří se v obci natrvalo usadili. 
Cukrovar  byl dokončen v roce 1882 a téhož roku 19. února vysvěcen. Jeho stavbu řídil architekt Jelínek ze Židlochovic. Byl to jeden z největších moravských 
cukrovarů. Závod Hrušovanská cukerní rafinérie, a. s., v jehož čele stál vídeňský milionář Eliáš, byl složen z pěti podniků. Centrální ředitelství sídlilo ve Vídni a 
převážnou část věřitelů tvořili Židé. Denně se v závodě zpracovalo 2 100 q surového cukru, z něhož se vyrobilo 1950 q bílého zboží. Přes 100 tisíc q se 
vyváželo za hranice. Tyto údaje se však v každé kampani různí v závislosti na úrodě cukrovky. Dne 11. listopadu 1915 zachvátil cukrovar požár a v několik 
dnech jej strávil do základů. V roce 1916 byl cukrovar znovu vystavěn, tentokrát ze železobetonu a modernějším způsobem. Na stavbě pracovalo 600 ruských 
a srbských zajatců. Srovnej: Kubíček, V.: Kronika obce Hrušovan 1252-1925. Hrušovany u Brna 1926. 
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 Podzim 2008 z hlediska klimatologického 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podzim máme úspěšně za sebou a myslím, že byl vcelku příjemný, i když dosti proměnlivý. Ve všech třech podzimních měsících jsme si užili 
dostatek teplých dnů, přestože „špatné“ počasí se nám také nevyhnulo. Nejvýraznější a nejnepříjemnější změnou bylo zářijové ochlazení po 
židlochovických hodech. Druhou významnější změnou bylo ochlazení v polovině listopadu (první mrazy a slabé sněhové přeháňky). Dále již k 
jednotlivým měsícům podrobněji. 

Září se stalo přechodovým měsícem mezi létem a podzimem. V první polovině (do židlochovických hodů) panovalo ještě typické letní počasí 
s teplotami i přes 30°C, po židlochovických hodech nastoupilo chladné podzimní větrné počasí se srážkami, teplotami zpočátku kolem 10°C, v závěru 
měsíce postupně mezi 15°C a 20°C (náznak babího léta). Za celý měsíc pak vyšla průměrná teplota +14,44°C což představuje zápornou odchylku 
0,16°C (teplotně normální), spadlých 44,6mm srážek představuje normálních 103,7% měsíčního úhrnu. Maximální teplota měsíce byla zaznamenána 
6. září, kdy bylo naměřeno +32,3°C (více než v srpnu a současně nejvyšší zaznamenaná teplota v září od roku 1990). Na minimální hodnotu +2,9°C 
poklesla teplota 29. září. V teplé části měsíce jsem stačil zaznamenat 11 letních a 3 tropické dny. Po židlochovických hodech již teplota nevystoupila 
výše než na +19,4°C dne 28. září. Zajímavá byla změna počasí v polovině měsíce z hlediska teplot. Ve čtvrtek 11. září vystoupila teplota až na 
+29,2°C, o pět dní později v úterý 16. září se maximální teplota „vyšplhala“ na pouhých + 8,5°C. Rozdíl si jistě sami spočítáte. Ochlazení v polovině 
měsíce dokládá i výskyt sněhové pokrývky v Jeseníkách a Beskydách (Šerák 17cm sněhu, Lysá hora 6cm sněhu). 

Nejteplejší bylo září v roce 1999 s průměrnou teplotou +18,1°C (odchylka +3,5°C) a celkem s 11 letními dny a 27 dny s teplotou vyšší jak 20°C. 
Nejstudenější září bylo v roce 1996 s průměrnou teplotou +11,6°C (odchylka -3,0°C) a žádným letním dnem (maximální teplota +24,6°C) a jen 4-mi 
dny s teplotou nad 20°C. 

 Říjen se choval jako typický podzimní měsíc (ze stromů začalo pozvolna mizet barevné listí). Byl charakterizován jak podzimními mlhami, tak 
sluníčkem babího léta. Celý měsíc převládalo již zmíněné počasí babího léta, které se tentokrát vyznačovalo převahou mlh a nízké oblačnosti. Tomu 
odpovídaly i maximální denní teploty. Pokud bylo slunečno, šplhaly na hodnoty 16 až 19°C (většina „teplých“ dnů se vyskytla v první polovině měsíce). 
V případě nízké oblačnosti nepřekračovaly 10°C. Výsledná průměrná teplota +10,24°C byla o 1,14°C nad normálem, 26,3mm srážek představuje 
podprůměrných 58,4 %. Na maximální hodnotu +19,8°C vystoupila teplota dne 30. října, minimální hodnotu +0,4°C jsem naměřil 24. října. Žádné 

Nové knihy v městské knihovně 

Na vandru s Reflexem - zajímavosti z různých zemí světa � Jižní 
Amerikou přes Patagonii k Orinoku - manželé Mikyskovi strávili 8 

měsíců  na cestách stopem, najezdili 26.000 km �  Peru - děti Inků - 
autorka pracovala jako učitelka a bydlela  v indiánské rodině � Drama 

mezi oceány - lékařka líčí zážitky z cest plachetnicí � Ve stínu 
minaretů aneb cesta k duši Persie - cesty historickým Iránem � 

Přehled středoškolské chemie � Biologie � Anglická maturitní 
témata �  English for Business Studies �  Belgický labyrint - 

zajímavosti o Belgii � Jak psát dobře dopisy k nejrůznějším 
příležitostem � Koktáš?Nezoufej! - návody, rady �  Anatomie 

lásky - vztahy otec - dcera,matka - syn a jejich vliv na budoucí 
partnerské vztahy � Smrt si nevybírá - dramatické záchranné akce 

v horách � Sbírka úloh  z matematiky pro 2. stupeň ZŠ � Příprava 
kvasu na výrobu slivovice - výroba slivovice a její léčivé účinky � 

Krystaly a drahokamy - přehledný průvodce  � Oceán - geologie a 
výzkum oceánů � 

Gymnázium Židlochovice 

pořádá ve středu 29. ledna 2009 od 13 do 17 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Nabízíme: - prohlídku školy, tříd, odborných učeben           

- informace o studiu a výchovně vzdělávací práci                 
- informace o učebních plánech, dění a životě na gymnáziu. 

V 16 hod. budou zájemcům podány informace o studiu       
a přijímacím řízení. 

Srdečně zveme zejména žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiče.  

Informace:  

� 547 231 476, gymnzidlo@volny.cz, www.gymnzidlo.cz  

Řádková inzerce 

Kdo rozdělá a po vymalování opět 
smontuje obývací stěnu Hellerau? 

 ���� 539 083 101 

Řádková inzerce 
Nabízím nové odrůdy jabloní z Podblanicka.  Více informací 

získáte ve večerních hodinách  – � 317 814 354, 
nebo 728 044 917, také e-mail: kumstapetr@seznam.cz 



 

 Zaznamenali jsme 
dniceradniceZtracená kronika 

významnější „extrémní“ projevy počasí se nevyskytly. Pouze v již zmíněném předposledním říjnovém dni bylo neobvykle teplo (rovněž vysoká ranní 
teplota +15,2°C) a větrno. Přílet havranů byl nepatrně opožděn, letos to bylo 25. října. Vzhledem k celkově teplejšímu charakteru počasí v měsíci se 
na našich horách sněhová pokrývka vyskytla jen v minimálním počtu dnů (1 - 3 dny). 

Nejteplejším říjnem za posledních 16 let byl ten v roce 2000 s průměrnou teplotou +13,0°C (odchylka +3,9°C) s nejvyšší teplotou +23,8°C 
naměřenou 15.října a celkem 18 dny s teplotou vyšší jak 15°C. Nejchladnějším pak byl říjen 2003 s průměrnou teplotou +7,2°C (odchylka -1,9°C) se  
čtyřmi dny s teplotou nad 15°C, s pěti dny s ranním mrazíkem a minimální teplotou -4,6°C. 

Letošní listopad byl teplotně značně nadprůměrný. Byl rozdělen na dvě téměř stejná období, která se zásadně lišila. Průměrná teplota +6,90°C 
představuje teplotní odchylku +3,10°C, úhrn srážek 24,2 mm odpovídá 59-ti% normálu. První polovina měsíce byla mimořádně teplá (2x teplota nad 
+20°C) a připomínala spíše doznívající babí léto. Druhá polovina (po státním svátku) znamenala výraznou změnu v charakteru počasí a předzvěst 
blížící se zimy. Vyskytlo se zde několik dnů s ranním mrazem a slabými sněhovými přeháňkami, ovšem zaznamenali jsme i teplejší (a také větrné) 
dny, např. 20. a 30. listopadu (maximální teplota +9 až +10°C). Celkem bylo sedm dnů s mrazem (druhá polovina měsíce), ale také sedm dnů 
s maximální teplotou vyšší než +15°C (první polovina měsíce). Souvislá sněhová pokrývka (1cm a vyšší) se neobjevila. Maximální teplotu +20,2°C 
jsem naměřil shodně 5. a 6. listopadu (nejvyšší listopadová teplota od roku 1990). Na minimální hodnotu  -5,0°C poklesla teplota 18.listopadu (první 
mráz nastupující zimy). 

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka +3,7°C), nejvyšší teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se 
zápornou teplotou a žádným sněžením. Nejchladnějším listopadem se stal ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C,odchylkou -2,4°C, nejnižší 
teplotou -11,0°C dne 23. listopadu, patnácti dny s mrazem (z toho bylo 9 dnů s celodenním mrazem) a jedenácti dny se sněhovou pokrývkou. 

Astronomická zima již klepe na dveře a do Vánoc mnoho dnů nezbývá, ale počasí se zimně vůbec nechová. Je takové neslané nemastné a 
poměrně teplé, i když jsme několik „mrazivých“ dnů zaznamenali. Sněhová nadílka se Židlochovicím zatím také úspěšně vyhýbá, zřejmě si ji příroda 
pro nás připravila na vánoční svátky. A pokud Vánoce bílé nebudou, snad nám to nepokazí jejich příjemné a klidné prožití a radostný vstup do nového 
kalendářního roku.                                                                                                                                                                                            Ing. Karel Král 

• 17. září 1895 vyjel první vlak na železniční trati z Vranovic do Pohořelic. Vloni 14. prosince 2008 byla tato osobní doprava po 
113 letech pro ztrátovost zrušena. 

• Nový sběrný dvůr dokončují v Hrušovanech. Na dvou tisících čtverečních metrech budou mít občané Hrušovan a dalších tří 
okolních obcí možnost uložit odpad všech druhů. Stavba za necelých 17 milionů Kč bude stát na severním okraji Hrušovan a 
bude otevřena k 1. dubnu 2009.  

• V sobotu 1. března 2008 v dopoledních hodinách byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině poškozen při řádění vichřice 
Emma. Část střechy nad hlavním vchodem byla stržena včetně krovů a jejich uchycení do zdiva, na jižní straně střechy pak bylo strženo jen několik 
střešních tašek. Celá dřevěná oplechovaná kopule věže se vychýlila o několik centimetrů oproti zdivu a z římsy pod kopulí následně upadly celé 
kusy zdiva. Dřevěná konstrukce kopule se narušila, uvolnilo se spojení trámoví a některé trámy popraskaly. Po prvotních úvahách o možnostech 
opravy kopule ať už nahoře na věži, nebo jejího snesení a následné opravy na zemi (zde byla problematická jak celková hmotnost kopule, tak její 
technický stav a riziko zborcení konstrukce), byla celá kopule rozebrána a nově postavena. Koncem minulého roku pak byla oprava blučinské 
kostelní věže dokončena. Podrobnosti si můžete najít na www.blucina.cz.  

• Vandalismus v našem městě pokračuje. Neuvěřitelně hrubým způsobem si počíná vandal, který si vybíjí svoje pudy poškozováním starobylých a 
cenných  soch svatých. Nyní přešel i na samotný kostel. Podařilo se mu vykopnout výplň vchodových dveří. Jak by se asi sám zachoval, kdyby mu 
někdo poničil jejich domovní dveře?  

• 10. prosince byl do židlochovických domácností doručen informační bulletin informující o rozšíření integrovaného dopravního systému na 
Břeclavsko. Mj. jsou zde uvedeny pokyny pro cestování v oblasti Hustopečska s návazností na vlakové spojení v Hrušovanech a Rajhradu a také 
ceny jízdného. Informace naleznete také na www.idsjmk.cz, můžete také volat na telefonní linku 543 174 317. Připomínky můžete také psát na 
email: info@kordis-jmk.cz.  

• 12. prosince při příležitosti cyklu Povídání o víně ve vinotéce pod radnicí byla veřejnosti také představena úprava renesančních sklepů, které byly 
rekonstruovány nákladem cca 430 tis. Kč. Sklepy jsou unikátní záležitostí, která nemá v širokém okolí obdobu. Lze si jen přát, aby k nim v blízké 
budoucnosti přibyly i další sklepní prostory, které s radničním sklepením sousedí a které by také potřebovaly renovaci. 

• V minulých dnech vyšla monografie brněnského historika, docenta historie na Masarykově univerzitě Tomáše Knoze s názvem Karel starší ze 
Žerotína s podtitulem Don Quijot v labyrintu světa. Autor v ní přibližuje čtenářům jednu z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. 
století, neformálního vládce Moravy, diplomata, kulturního a náboženského mecenáše. Vydalo nakladatelství Vyšehrad. 

• Řadu cenných materiálů a fotografií získal Městský vlastivědný archiv o činnosti židlochovického cukrovaru od p. Zdeňka Kalužíka. Materiály 
ilustrují  život a práci podniku zejména v poválečném období do ukončení činnosti. Vedení archivu děkuje dárci za tento nevšední dar, jenž je 
výrazem pochopení pro historii našeho města a doufá v jeho následování, neboť minulost města si naši pozornosti zasluhuje.           Eduard Vyhlídal 

�  �  � 
Pevné zdraví v nastávajícím novém roce  

přeje redakce Židlochovického zpravodaje. 
 

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: martinakrizová@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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