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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

5. a 6. června volíme poslance do Evropského parlamentu 
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Na prvním odpočívadle při vstupu 
do 1. poschodí židlochovického zámku je na 
válcovitém podstavci umístěna busta, která 

je údajně zapsána v zámeckém inventáři 
jako hlava dívky.  

Při hlubším zkoumání objevíme na boku 
ve spodní části busty signaturu vyrytou 

sochařským dlátem:  Vasselot 1887.      
Z těchto strohých údajů můžeme vyvodit, že 

tvůrcem je uznávaný umělec Anatole Marquet 
de Vasselot, francouzský sochař 

nar. 16. 6. 1840 v Paříži, zemřel v roce 1904.  

Vytvořil velké množství soch, mezi jinými 
i španělskou královnu Marii Kristinu.            
Právě tu představuje busta umístěná 

na schodišti v zámku.  

V době, kdy Vasselot bustu vytvářel, 
bylo Marii Kristině 29 roků. 

Fotografie a text Karel Vavřík 

Dokončení zápisu RM ze dne 17. dubna 

Výběr z usnesení RM 17. dubna 2009 
RM ukládá: 

� zpracovat studii  "Úprava ploch a 
dovybavení autobusového nádraží – 1. etapa" s 
návrhem umístění přístřešků, elektronického 
informačního systému, zpevnění ploch a požádat 
JMK o poskytnutí finanční podpory 

� zpracovat návrh rozpočtu na plochy, přístřešky, 
informačních tabulí včetně montáže 

� zajistit povolení  stavebních úprav na úpravu 
ploch autobusového nádraží a zajistit zhotovitele 
úprav ploch a dovybavení    

� tajemníkovi zpracovat dodatek k Organizačnímu 
řádu Městského úřadu Židlochovice a upravit 
strukturu MěÚ se zapracováním schválené změny 
a předložit Radě města do následujícího jednání 

� prověřit možnost zřízení jedné třídy MŠ na ZŠ 
Komenského nebo MKK  

RM rozhodla: 

� zveřejnit záměr prodeje části parcely p. č. KN 
1446/1 o výměře cca 35 m2 v Palackého ulici, 
lokalita U cihelny  

 

 

RM schvaluje: 
� finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na cyklistický 

výlet na Slovensko k Adamovským jezerům – 
Gbely (30. – 31. 5. 2009) v rámci spolupráce měst 

� přijetí dotace z Vinařského fondu a finančním 
podílem města na projektu ve výši 2 000 Kč 

� zapůjčení vozidla „Praga V3S“ Sboru 
dobrovolných hasičů města Židlochovice 
v termínu 17. 7. – 1. 8. 2009 

RM upravuje: 

� ke dni 1. 7. 2009 počet pracovních míst 
s úvazkem 1,0 na oddělení účetnictví finančního 
odboru Městského úřadu na 5 pracovních míst 

Výběr z usnesení ZM 22. dubna 2009 
RM vzala na vědomí: 

� otevřený dopis Mgr. Václava Trnky 
� zprávu o probíhajícím jednání o získání úvěru 
ZM rozhodlo: 

� přidělení půjčky podle platné vyhlášky č. 7/97 – 
FRB I – dle seznamu 

� přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 
396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Z obsahu: 

pokyny k volbám do 
evropského parlamentu � 

busta španělské královny � 
Rady vlastníkům lesa  � 
Jak se správně zachovat 
při dopravní nehodě � 

Výzva majitelům pejsků � 
Vzpomínka na básníka 

z nosislavské ulice � 
přestěhování pedagogicko - 

psychologické poradny � 
Protestantství na 

židlochovickém panství 
v polovině třicetileté 

války � Devítka 
v dějinách Židlochovic  - 

6. část  �  
Zaznamenali jsme � 

 



 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Starosta města Židlochovice podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 
o změně některých zákonů, 

o z n a m u j e : 

1.   Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. června 2009 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2.   Místem konání voleb do Evropského parlamentu 

pro volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Základní školy na Komenského ulici 182, Židlochovice, 

 pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, 
Malinovského, Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666 – 668, č. p.  690 –- 703, Coufalíkovo 

nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska, 

pro volební okrsek č. 2 je volební místnost v budově Městského kulturního klubu na Brněnské ulici 705, Židlochovice,       

pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, 
Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, 

sídl. Družba č. p. 651 – 665. 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je 

občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území 
České republiky veden v evidenci obyvatel. 

4.   Všem voličům budou nejpozději tři dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.  Ve dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 

 
   
                       V  Židlochovicích 5. května 2009                                   Vlastimil Helma, starosta  v. r.                                                             
  
 
 
 
 

ZM schvaluje: 

� rozpočtového opatření č. 1 a 2 rozpočtu r. 2009 

Výběr z usnesení RM 29. dubna 2009 
RM bere na vědomí: 

� zprávu o průběhu poptávky na akci dřevěných prvků 
ve zvonici 

RM rozhodla: 
� že na prvním místě v rámci poptávky prací na akci 

„Zvonice Židlochovice – oprava dřevěných prvků“ se 
umístila firma ŠTUK umělecká řemesla, s.r.o., 
Štefánkova 21, 602 00 Brno, se kterou bude 
uzavřena příslušná smlouva 

Výběr z usnesení RM 7. května 2009 
RM ukládá: 
� zahájit přípravu zřízení další třídy MŠ v objektu 

Brněnská 705 MKK 
� požádat JmK o dotaci na zřízení jedné třídy MŠ 
� zařadit finanční prostředky na výstavbu splaškové 

kanalizace v Masarykově ulici a Nad Farou do 
rozpočtu na rok 2010 

� ve věci přípravy zateplení ZŠ na Tyršově ul. 611 
připravit projektovou dokumentaci pro podání žádosti 
na poskytnutí dotace 

� ve věci přípravy akce „Sběrný dvůr Židlochovice“ 
prověřit možnost zajištění finančních prostředků na 
dofinancování akce 

RM bere na vědomí: 
 

� zprávu o možných úsporách města pro rok 2009 
� zprávu o připravovaných akcích z dotačních 

prostředků 
� vyhlášeni 2 volných dnů na ZŠ Židlochovice 

v termínu 29. – 30. 6. 2009 
RM rozhodla: 

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2, v 
domě č. p. 79, ul. Komenského; smlouvu uzavřít na 
dobu určitou od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010; výše 
nájemného je stanovena dle „Zásad pro stanovení 
nájemného u nájemních vztahů k bytům v majetku 
města “ 

� pronajmout garáž v domě č. p. 57, na Komenského 
ulici; smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 2 měsíce; nájemní smlouvu uzavřít od 1. 6. 
2009;  výše nájemného 400 Kč/m2/rok 

� ukončit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS 
s paní Marií Kašparovskou dohodou k 30. 4. 2009 

� pronajmout Jednotě OREL Židlochovice, Lidická 638 
část pozemku p. č. 648/4 o výměře 1 m2 na tabuli 
s nápisem ORLOVNA; za 1 Kč/m2/rok; pronájem na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 

� zvýšit úhrady za službu školám k 1. 6. 2009 na 110 
Kč za zpracování mzdy a 13 Kč za účetní položku 
bez DPH 

RM schvaluje: 

� mimořádný finanční příspěvek 100 000 Kč SDH 
hasičů města na konání letního tábora pro děti 

 

� způsob uplatnění DPH u zdanitelných plnění 
metodou zdola, tzn. zvýšení ceny zdanitelných plnění 
o DPH 

� navýšení příspěvku pro MŠ o 142 500 Kč, s určením 
na úhradu zvýšeného úvazku učitelky z důvodu 
prodloužení provozní doby MŠ 

� převod  Fondu rezerv  MŠ sídliště 673, ve výši 
120 000 Kč a jejich použití na nákup DHM - nových 
lehátek a lůžkovin do jedné třídy 

� příspěvek ve výši 3 000 Kč příspěvek na uspořádání 
„Dětského dne“ uskutečněného 29. 5. 2009 v areálu 
za Karlovou pekárnou 

� navýšení kapacity školní družiny ZŠ z 50 na 66 žáků 
a pověřuje vedoucí odboru školství Mgr. Martinu 
Bartákovou k podání žádosti o zápis změny kapacity 
v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2009 

� SDH konání akce Tradiční jarní trhy dne 16. 5. 2009 
od 8 do 13 hodin 

RM souhlasí: 

� s přijetím dotace z MK projektu na digitalizaci 
knihovny ve výši 95.000 Kč a s finančním podílem 
města ve výši 40 714,30 Kč 

� přerušením provozu MŠ v době letních prázdnin, a to 
každoročně v posledních dvou týdnech v  srpnu 

RM pověřuje: 

� tajemníka MěÚ Židlochovice realizací navržených 
úsporných opatření v rámci organizačního schématu 
MěÚ  

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 
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  Co dělat pokud vlastním kousek lesa? Rady vlastníkům lesa do padesáti hektarů 
� Pro vlastníky lesa do výměry 50 ha, se pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy vypracovávají lesní hospodářské osnovy (LHO). Zpracování 

zadává orgán statní správy lesů a náklady na pořízení LHO hradí stát (§ 25 zák. 289/1995 Sb, - lesní zákon). Tyto osnovy si může vlastník 
vyzvednout na MěÚ Židlochovice, odboru životního prostředí. 

� Vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH), který vlastníku lesa zabezpečuje 
odbornou úroveň hospodaření podle litery lesního zákona (§37). 

� Vlastník lesa má právo vybrat si OLH a jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy. Tohoto by si platil sám. Pokud si vlastník nevybere 
OLH, tak vykonává tuto funkci ten, koho rozhodnutím pověří orgán státní správy, nebo ten, kdo vykonává OLH ve státních lesích v daném úseku. 
(LČR s. p., LZ Židlochovice). Náklady na činnost tohoto OLH hradí stát. V případě, že vlastník splňuje podmínky odborného lesnického vzdělání a 
lesnické praxe, může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost OLH sám i bez udělení licence.  

� Na OLH se vlastník lesa obrací i při získávání dotačních titulů, apod. Měl by mu pomoci nebo poradit vždy. 
� Pro vlastníka lesa, který má zájem LHO využít pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí tyto převezme, stává se závaznou celková výše 

těžeb, která je nepřekročitelná a podíl MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) při obnově porostu.  
� Vlastník smí provést těžbu jen se souhlasem OLH, kdy souhlas nelze odmítnout, není-li v rozporu s ostatními ustanoveními lesního zákona. Má-li 

těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, dále i ten kdo koupil stojící porost, jakož i ten kdo provádí těžbu, předem 
písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného OLH (§ 33)!!! 

� Samozřejmostí je zákaz těžby porostů mladších 80 let a dodržení dalších ustanovení lesního zákona (maximální velikost a šíře paseky, přiřezování 
holých sečí, doba na zalesnění a zajištění porostu atd.), kdy věk porostů a další podrobnosti vlastník zjistí v LHO. 

Ing. Milan Komenda, vedoucí odboru životního prostředí 
Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 
Stále vzrůstající provoz na silnicích a železnicích přináší zvýšené riziko dopravních nehod. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR 

a Diecézní charitou Brno Vám připravil několik důležitých rad a postupů, jak zvládnout základní úkony při dopravní nehodě, ať už jste přímými 
účastníky nebo svědky.  

1. Dbejte na vlastní bezpečnost – buďte vidět (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, výstražná světla).  
2. Poskytněte první pomoc zraněným.  
3. Přivolejte pomoc - při vážných nehodách přednostně volejte linku 112.  
4. Je-li to ve Vašich silách, zabezpečte vozidlo před dalším poškozením, popřípadě ohrožením osob (vypněte zapalování, zabrzděte vůz, uhaste 

požár apod.).  
5. Zajistěte provizorní regulaci dopravy a umožněte příjezd záchranářům.                                                            Bibiana Janebová, kancelář starosty 

   
Výzva majitelům pejsků  
Město Židlochovice naléhavě žádá všechny majitele pejsků a občany, kteří je třeba jen venčí, aby dodržovali platné zákony a vyhlášky města a 

nenechali pejsky volně pobíhat po veřejných prostranstvích. Dále žádáme, aby při venčení byly psí exkrementy na veřejnosti ihned patřičně likvidovány 
doprovodem psa.  

Prosíme, zejména zamezte znehodnocování ploch, kde si hrají děti.                 Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
 

Sbor pro občanské záležitosti oznamuje, že sbírka pro Úpici končí v úterý 30. června 2009. Další dary pro humanitární sbírku budeme přijímat 
v úterý 1. září 2009 v bývalé výdejně plynu na sídlišti Družba.                                                                                        Karin Rejžková, předsedkyně SPOZ 
 
 
 
 

Když v polovině roku 2003 uspořádala skupinka nahodilých zájemců pod vedením Mgr. Miroslava Cvrka turistický výšlap po naučné stezce na 
Výhon, nikdo ze zúčastněných ani nepomyslel, že by tento výlet mohl být prvopočátkem nějaké organizované turistické skupiny. Zpočátku jen malá 
skupinka zájemců se během jednoho roku rozrostla na několik desítek lidí, kteří spojili svůj zájem nejen o turistiku, ale také o poznávání přírodních i 
historických zajímavostí nejen v blízkém regionu, ale také v poněkud vzdálenějších oblastech.  

Tak po šesti letech existence klubu je tu naráz jubilejní šedesátý výlet, který vedl do nádherného Moravského krasu, který už turisté několikrát 
navštívili. Tentokrát byla trasa namířena ze Křtin k nedávno otevřené jeskyni Výpustek a odtud vedla cesta do Babic a do Křitinského údolí 
k Drátenické jeskyni.  

Každá turistická trasa výletu je přesně naplánována a účastníci jsou napřed informováni, čeho si mají po cestě povšimnout. Také následná 
dokumentace je pečlivě evidována. Jen tak mohly být uskutečněny dvě výstavy v městském kulturním klubu, které seznámily širší veřejnost s činností 
našich turistů. 

Pro zajímavost uvádíme některé „rekordy“, kterých turisté dosáhli. Nejvyšším zdolaným vrcholem na našem území byl Praděd s nadmořskou 
výškou 1492 metrů, ale nejvýše jsme byli na vrcholu Jakobskogel  (1737 m) v pohoří Raxalpe v Rakousku. Navštívili jsme nejen Bouzov, Pernštejn 
Sirotčí hrádek a Vildenberk (mnoho dalších hradů i zámků), ale také Falkenstein, Hardegg a klášter Melk v Rakousku, také zámek Palanok na 
Ukrajině. V popředí našeho zájmu byly i městské památky a muzea či galerie. Poznali jsme brněnské podzemí s kostnicí bývalého hřbitova pod 
kostelem sv. Jakuba nebo historické centrum Olomouce, Telče i Slavonic. Výčet akcí v tomto článku je samozřejmě jen nahodilý. Jistě se naskytne 
příležitost k další výstavce, která připomene všechny aktivity související s činností Klubu.   

Za zmínku jistě stojí věkové rozpětí členů našich turistů: nejmladší účastnicí byla Laduška Vyorálková (15 měsíců) a Lenka Válková (2 ½ roku), 
nejstarší účastnicí bylo 82 let.   

-kv- 

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

60 výletů s Klubem židlochovických turistů za zdravím a poznáním 
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Běh zdraví se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou  
V neděli 26. dubna 2009 uspořádalo Sdružení Židlochovice ve spolupráci s Městem Židlochovice 

již 10. ročník Běhu zdraví se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na startu se sešlo 82 běžců 
různých věkových kategorií. I když běžci museli zápasit s poměrně silným větrem, podařilo se všem 
startujícím také doběhnout a někteří si dokonce upravili své osobní rekordy. Tradičně byla nejvíce 
zastoupena kategorie přípravky a mladších žákyň a žáků.  Paní ředitelka Základní školy Židlochovice 
přímo na běhu obdržela od organizátorů koláč z Karlovy pekárny, jako poděkování za vzornou 
reprezentaci školy (41 běžců pod hlavičkou ZŠ nebo ŠAK Židlochovice).  Poděkování také patří 
sponzorům a všem, kteří se organizačně na běhu podíleli.  

Výsledky nejlepších židlochovických běžců: 
Přípravka dívky (480 m) – Klára Motlíčková (2. místo),  přípravka chlapci (480 m) – Ondřej Šmíd (1. 

místo), mladší dívky (480 m) – Katka Otáhalová (2. místo), mladší chlapci (480 m) – Filip Vašíček (1. 
místo), mladší žákyně (720 m) – Karolína Schimmerlová (2. místo),   mladší žáci (720m) – Jakub 
Jeřábek (2. místo), starší žákyně (1440 m) – Kristýna Sosnarová  (5. místo), starší žáci (1440m) – 
David Strouhal (2 .místo), muži (3600m) – Jan Válek (5. místo). 

Eva Válková 

Vzpomínka na básníka z Nosislavské ulice 
Před sto lety, 6. 6. 1909, se narodil autor dvou desítek básnických sbírek, novinář, překladatel a 

spisovatel Ivan Jelínek. V Židlochovicích žil v letech 1913–1920. „Otec byl přednostou soudu v malém, 
avšak důležitém městě,“ vzpomíná v autobiografickém románu Potápěči a popisuje cesty do okolních 
vesnic, které absolvoval s otcem, jezdícím řešit soudní spory. Rodina bydlela v Nosislavské ulici „na 
samém konci ulice selských stavení a na pokraji polí, sadů a vinic, stromořadí ořechů a řady starých 
barokních svatých, kteří sem dospěli až na náš práh od nedalekého hřbitova.“ Svoje zážitky z dětství 
uvádí i ve svém druhém románu Jablko se kouše. „Pro mě ta doba v Židlochovicích, se všemi 
zkušenostmi, které jsem tam získal, neznamenala nic méně než věčnost,“ napsal. 

Když ze Židlochovic odešel do Brna, byl to pro něj šok. Žádné zahrady, meruňkové sady ani 
domácí zvířectvo. Nikdy nezapomněl, jak se mu ve škole smáli, protože chodil bos, jak byl zvyklý ze 
Židlochovic. Po maturitě na gymnáziu šel na práva. Po škole chvíli pracoval jako právník, ale záhy 
nastoupil jako redaktor do Lidových novin. Odtud po hádce s Eduardem Bassem odešel. Živil se 
překlady z němčiny a angličtiny, spolupracoval se Zemským divadlem a Radiožurnálem. V  roce 1933 
mu vyšla první sbírka Perletě. Když odešel z Brna do Prahy, nastoupil v tamním Radiožurnálu. V 
červenci 1939 odešel přes Jugoslávii a Itálii do Francie, kde vznikaly československé jednotky. Ve 
Francii zajišťoval rozhlasové vysílání pro Československo. Po obsazení země odešel do Anglie. Ke 
konci války se nechal převelet coby válečný zpravodaj na východní frontu. Po válce pracoval na 
ministerstvu informací. Když se tam v roce 1947 pohádal s Adolfem Hoffmeistrem, předpokládaje 
převrat, vrátil se do Anglie. V rámci hledání sama sebe odjel do Ameriky. Zkoušel to v Kanadě, pak 
v USA. Pracoval pro Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, učil češtinu na armádní škole, zkoušel i 
farmařit. V roce 1957 ho pozvali do londýnské BBC, kde setrval až do odchodu do důchodu v roce 
1969. Po listopadu 1989 se mohl vrátit do své původní vlasti, ale neudělal to. Přesto do České republiky 
každé léto jezdil. Se svojí ženou Zdenou navštěvovali známá a oblíbená místa. V Židlochovicích nikdy 
nezapomněl zajít za svojí spolužačkou Anežkou Rektoříkovou. Vždy šlo o ryze soukromou návštěvu a 
oficiální představitelé ho nikdy nevítali. Výjimkou byl rok 1995, kdy ho pozdravil tehdejší místostarosta 
Eduard Vyhlídal. Tehdy si díky pochopení lesáků prohlédl i zámek, který znal z dětství. O rok později 
dostal v Brně na druhý pokus čestné občanství (na židlochovické radnici to nikdy nikoho ani nenapadlo) 
a pří návštěvě města svého dětství byl v mimořádně dobré náladě. Tehdy jsme toho probrali více než 
obvykle, zejména jeho intenzivní vztah k Moravě. Poslední rozhovor pro Židlochovický zpravodaj a 
Rovnost jsme spolu dělali v roce 1998. To vyprávěl o Římě, kde byl za dcerou a vnukem, nadával na 
sprejery, ničící tamní památky a naopak projevil spokojenost s návštěvou Prahy, kde mu, jak říkal, 
vyjde všechno, co dosud napsal. „Tak vše dobré, já už musím za Anežkou,“ rozloučili jsme se tehdy 
před domovinkou. Bylo to naše poslední setkání. Další rok už mu lékař cestu nedoporučil. Když jeho 
spolužačka Anežka zemřela, hlavní důvod jeho návštěv pominul. Básník zemřel v Londýně 27. září 
2002. Přestože psal verše celý život, u nás příliš znám není, neboť s výjimkou tří předválečných sbírek 
byla jeho díla vydávána až po listopadu 1989. 

„Mohu jen říci, že mi bylo poctou a radostí s ním strávit krásných třicet čtyři let života,“ vzpomíná na 
něj dnes jeho žena Zdena a žádá mě: „Pozdravujte milé Židlochovice. S láskou vzpomínám na milá 
setkávání s tolika skvělými lidmi.“ Rád její pozdrav touto cestou tlumočím.  

Jiří Smutný 
 

Zahrada v červnu   
V okrasné zahradě:  
Růže přihnojíme roztokem plných hnojiv. Když se 
vytvoří nadměrně vysoké a silné letorosty, 
seřízneme je ne 3–4 očka od země, aby se 
rozvětvily. Keře ošetřujeme proti padlí a černé 
skvrnitosti listů. Když žloutnou listy tulipánů a 
hyacintů, vyzvedneme jejich cibule ze země, 
osušíme je a až do podzimní výsadby je 
uchováme v suchu při teplotě kolem 20 °C. 
Jiřinkám, chryzantémám a některým jiným 
květinám, pokud mají jen jeden stonek, 
zaštípneme vegetační vrchol, aby se rozvětvily. 
Mečíky po vytvoření třetího listu přihnojíme 
roztokem plných hnojiv. U keřů velkokvětých růží 
určených pro řez ponecháme na stoncích jen 
koncové poupě, postranní co nejdříve 
vyštípneme.  

V ovocné zahradě: 
Začínáme sklízet rané třešně a jahody. Jahodník 
za sucha soustavně zavlažujeme, aby se 
vyvinulo co nejvíce velkých plodů. Stromy 
s bohatou násadou plodů přihnojíme roztokem 
plného hnojiva, slabě rostoucí dřeviny navíc ještě 
roztokem ledku nebo močoviny. Jádroviny před 
červnovým propadem plůdků postříkáme 0,25 % 
roztokem boraxu. Jakmile začnou třešně 
žloutnout, vyvěsíme do korun žluté lepové lapače 
na vrtuli třešňovou. Podle potřeby ošetříme 
třešně 4 týdny před sklizní proti moniliové 
hnilobě. Příliš dlouhé prodlužující letorosty 
hlavních větví u mladších meruněk zkrátíme o 
třetinu až polovinu. Tím podpoříme lepší tvorbu 
plodného obrostu a větší úrodu v příštím roce. 
Začínáme ošetřovat jabloně a slivoně proti 
červivosti působené obaleči. Podle potřeby 
ošetřujeme ovocné dřeviny proti mšicím a jiným 
škůdcům, jádroviny proti strupovitosti, jabloně 
proti padlí a meruňky proti hnědnutí listů. U 
jabloní, hrušní, broskvoní a meruněk 
s nadměrnou násadou provedeme probírku 
plůdků. Za sucha stromy vydatně zavlažujeme. 
Ukončíme vylamování neplodných letorostů u 
vinné révy. Před květem a po odkvětu přihnojíme 
révu vinnou roztokem plného hnojiva. Postupně 
vylamujeme zálistky ve spodní části letorostů. U 
bobulovin odstraňujeme slabé a nadbytečné 
letorosty, které vyrůstají ze země. Koncem 
měsíce začínáme sklízet pozdní třešně, angrešt 
na kompotování, raný rybíz a maliny. Vysoké 
koruny třešní je vhodné řezem snížit, a to při 
sklizni nebo hned po ní. 

V zelinářské zahradě:  
Pokračujeme ve sklizni salátu z venkovních 
záhonů. Vyséváme letní hlávkové saláty odolné 
vůči vybíhání do květů. Počátkem měsíce 
můžeme také ještě vyset karotku, červenou řepu 
a keříčkové fazolky. Brambory přikopčíme, tím 
podpoříme tvorbu hlíz. Pokračujeme v ničení 
mandelinky bramborové. Při teplém a deštivém 
počasí chráníme cibuli a brambory, později též 
rajčata a okurky proti plísňovým chorobám. 
Tyčková rajčata vedeme na jeden výhon, 
postupně je vyvazujeme ke kolíkům a 
vylamujeme jim zálistky. Za sucha zavlažujeme 
rajčata a okurky zásadně ke kořenům konví bez 
růžice. Sklízíme rané košťáloviny, květáku včas 
zalomíme listy, aby zůstaly růžice bílé a pevné. 
Sázíme pozdní hlávkovou kapustu, květák, 
brokolici, kedlubny, zimní pórek, vyséváme 
černou ředkev a vodnici. Začínáme sklízet hrášek 
a nejranější odrůdy brambor.  

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 
 

Moudrá slova 
Nikdo z nás není tak chytrý, jako my všichni dohromady. 

Japonské přísloví 
 

Víra je pro lidi, klam pro mudrce. 
Arabské přísloví 

 
Pro hlupáka svoboda je horší, než pro moudrého poroba. 

Tatarské přísloví 
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Pedagogicko – psychologická poradna, Brno, Hybešova 15, pracoviště Židlochovice si dovoluje oznámit přestěhování od února 2009 do nově 
upravených prostor v přízemí Robertovy vily, na ulici Nádražní 232 v Židlochovicích. Byl tak zrealizován důležitý krok, který započal v březnu 
předloňského roku, kdy školská komise města iniciovala potřebu širší spolupráce pracoviště PPP v Židlochovicích se zdejšími školami. Konkrétně se 
jednalo o potřebu zajištění většího objemu poradenských služeb, eventuálně možnosti navýšení kapacity tak, aby byla uspokojena zvyšující se 
poptávka po poradenských službách. Na druhé straně pak o podporu města na vytvoření odpovídajících podmínek pro tuto činnost.  

Jako problém se ale ukázalo umístění pracoven v podkrovních prostorách Robertovy vily. Zhoršené hygienické podmínky, obtížná dostupnost a 
v neposlední řadě estetický vzhled si vynutily úvahy o případném přemístění. Šance se naskytla s odchodem ZŠ sídlící v přízemí vily do Želešic. Ve 
spolupráci s Městským úřadem (paní Bartákovou, ing. Dobyškem) a díky osobní angažovanosti pana starosty Ing. Jana Vituly, Mgr. Miroslavy Růskové 
a vlastně i celého zastupitelstva proběhla na podzim roku 2008 rekonstrukce. Na přelomu letošního ledna a února pak přestěhování do přízemí 
Robertovy vily. Přestože chybí úplný bezbariérový přístup, přece jen jsou naše služby nyní výrazně lépe dostupné i tělesně handicapovaným 
občanům.  Městskému úřadu Židlochovice patří poděkování za zrealizování rekonstrukce nového pracoviště. 

Organizačními změnami a částečnou restrukturalizací se nám podařilo posílit pracoviště o půl úvazku. V současné době je odborná péče zajištěna 
psychologem Mgr. Romanou Bachorecovou a speciálním pedagogem Mgr. Evou Teplou. Preventivní služby jsou poskytovány formou výjezdů 
z brněnského pracoviště (Mgr. L. Cupalová) – podle požadavků škol.  

Rádi bychom umožnili prohlédnutí nových prostor a seznámení s pracovníky formou dne otevřených dveří, který plánujme na květen 2009. 
Stávající telefonní kontakty a adresa zůstávají. 

 
 
 
 
 
 

Pracovní doba je každý všední den od 7.30 do 14.30 hod. 
Nabízíme pomoc při řešení výukových a výchovných obtíží dětí od 3 let a dospívajících do doby ukončení školní docházky. Odborná práce se řídí 

zásadou komplexního posouzení situace, snahou o harmonizaci spolupráce rodiny, školy a samotného dítěte na řešení těžkostí.  
 

Pro ty, kteří dosud služeb PPP nevyužili, přikládáme detailnější informaci o naší činnosti: 
 

Psychologická práce zahrnuje: 
• výukové obtíže : – globální neprospěch, – dílčí neprospěch, – návrhy na vřazování do specializovaných tříd a speciálních škol (dříve ZvŠ) 

– integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd  
• výchovné obtíže: – poruchy chování, – děti s osobnostními zvláštnostmi (např. lehká mozková dysfunkce aj.), – poruchy chování v důsledku 

závad ve výchově, – smíšená problematika (pomoc dětem a rodinám v krizi aj.) 
• posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky (školní zralost) 
• profesní orientace (volba učebního, studijního oboru, posouzení způsobilosti ke studiu na víceletém gymnáziu) 
• osvěta, metodické vedení pedagogů, vychovatelů, rodičů 
 

Na činnost psychologů zpravidla navazuje speciálně pedagogická péče – náprava specifických vývojových poruch učení a chování, 
reedukace a prevence sociálně patologických jevů.  

PPP spolupracuje s řadou institucí, působících ve zdravotnictví, školství, se soudy aj. 
 

Speciálně pedagogická péče: 
• program pro děti předškolního věku, především s odkladem školní docházky (edukativně stimulační skupinky) 
• reedukace pro děti se specifickými poruchami učení (např. dyslexie) 
• metodické vedení pedagogů, vychovatelů, přednášky a besedy pro pedagogy, rodiče, žáky 
 

Nedílnou součástí práce je i primární prevence sociálně patologických jevů - mapování terénu v oblasti sociálně patologických jevů, osvěta 
k dané problematice - pro žáky, studenty, pedagogy, pomoc školám při řešení šikany, rasismu a dalších sociálně patologických jevů. Zahrnuje 
individuální práci s klientem i s celými třídami.  

        Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP 
Aktuální adresy a kontakty: 

 
Sídlo ředitelství PPP: 
 

Hybešova 15, 602 00 Brno 543 426 080 – přijímací kancelář, možnost objednání, přepojení 
543 426 082 – ředitel 
E-mail: pedpsych@volny.cz 

Mobilní telefony: 
 

 608 406 070 – přijímací kancelář 
608 462 245 – metodik prevence 
775 918 817 – ředitel 

Odloučené pracoviště: 
 

Nádražní 232, 667 01 Židlochovice pevná linka: 547 231 523 
E-mail: zidlochovicepedpsych@volny.cz  

Odloučené pracoviště: 
 

mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice pevná linka: 546 213 501 
E-mail: ivancicepedpsych@seznam.cz 

 

Odloučené pracoviště PPP, Brno, 
Hybešova 15 

Adresa Nádražní 232,  
667 01 Židlochovice 

 pevná linka: 547 231 523 
e-mail: zidlochovicepedpsych@volny.cz  
www stránky www.pppbrno-venkov.cz 

Přestěhování pedagogicko – psychologické poradny 
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Třicetiletá válka byla poslední evropská náboženská válka.  
Zasáhla v letech 1618 – 48 celou střední, západní a jihozápadní Evropu. Je rozdělována na pět konfliktů: 

 českou válku, falckou válku, dánskou válku, švédskou válku a švédsko-francouzskou válku.  
Byla ukončena 24. 10. 1648 uzavřením míru vestfálského, avšak konflikt mezi Francií a Španělskem pokračoval  

až do pyrenejského míru 1659. Třicetiletá válka představovala do té doby nejničivější vojenský konflikt. 

Protestantství na židlochovickém panství v polovině třicetileté války – 1. část 

Snad nebude na škodu si připomenout, že jako protestanté jsou označováni křesťané, kteří navazují na světovou reformaci, 
 která začala v 16. stol. Tu lze snad nejstručněji charakterizovat jako návrat ze středověkého náboženského učení i praxe k biblické pravdě. 

Zjednodušení bohoslužebných pořádků, obnovení přijímání chleba i vína, odstranění mnišství a celibátu kněží  
a především zvýraznění úlohy jednotlivého křesťana, to vše lze zahrnout do reformačního hnutí. 

 V českých zemích je nejrozšířenější protestantskou církví Českobratrská církev evangelická. 
Ke konci šestnáctého století bylo židlochovické panství nejprotestantštějším moravským panstvím. Ne snad proto, že tu už přes sto roků nebylo 

katolických kněží, nýbrž proto, že za Žerotínů (až do roku 1616) tu byly příhodné podmínky vytvářené právě Žerotíny, kteří svojí svobodomyslností 
umožňovali, aby se na židlochovickém panství usazovali Čeští bratři, utrakvisté, kalvinisté, čeští i němečtí luteráni, flakciniáni a také novokřtěnci. Tím 

Žerotínové přispívali k hospodářskému rozvoji svého panství. Pokud se týká náboženského smýšlení, byla v protestantském životě věroučná 
různorodost považována za znak opravdovosti. A tak můžeme usuzovat, že tehdejší protestantství tkvělo v myslích svých vyznavačů velmi pevně. 
V říjnu roku 2006 byla v Židlochovicích uspořádána výstava s názvem 50 roků od objevení žerotínské hrobky. Ojediněle se vyskytly nesouhlasné 

hlasy, které připomínaly, že vše k hrobce už bylo řečeno. Výstava však připomněla nejen nedoceněný a následně zničený nález Františka Horáka, ale 
také jedinečnost českého šlechtického rodu Žerotínů. Primárně však poukázala na nutnost opravy budovy na Strejcově sboru, která zřejmě byla 

českobratrskou farou.  Každopádně je to jediná budova, která se zachovala a přežila dobu, kdy všechno, co připomínalo českobratrskou dobu, bylo 
zničeno a srovnáno se zemí včetně českobratrského kostelíku.  

V roce 1616 po smrti Jana Diviše z Žerotína kupuje židlochovické 
panství Adam z Valdštejna za částku 400 000 zlatých. V té době patřilo 
k židlochovickému panství: tvrz a městečko Židlochovice s dvorem 
poplužním, pivovarem, mlýnem, pilou, cihelnou, ves Vojkovice, městečko 
Blučina s cihelnou, městečko Měnín s dvorem poplužním a mlýnem, ves 
Nikolčice, ves Křepice, městečko Nosislav s mlýnem, ves Přísnotice, ves 
Žabčice s dvorem poplužním, mlýnem a cihelnou, ves Přibice, ves Ivaň, 
ves Smolín, ves Medlov, ves Ledce s dvorem poplužním a kostelem. 

Adam z Valdštejna byl horlivým katolíkem a velkým nepřítelem 
Českých bratří a obnovil pro celé panství duchovní správu v 
Židlochovicích, kterou svěřil rajhradským benediktinům. Nastala doba 
návratu ke katolictví – rekatolizace.  

Když se nekatoličtí kazatelé po vypovídacích dekretech vystěhovali, 
nebyl na celém panství žádný katolický kněz! Na povolení kardinála 
z Ditrichštejna a na žádost Adama z Valdštejna spravovali v roce 1625 a 
1626 všechny fary na panství rajhradští řeholníci.  Ať už byla ochotná 
pomoc rajhradských řeholníků jakkoliv průkopnická, lehkou práci určitě 
neměli. Ke katolictví se hlásila jen menšina obyvatel a tak se návrat ke 
katolictví uskutečňoval jen velmi zvolna.  

Po více než stu letech byl v roce 1627 dosazen do Židlochovic opět 
řádný katolický farář Mikuláš Jan Reiser, který byl v roce 1633 vystřídán 
Janem Františkem Vendským (někdy se také uvádí jako Ventzký). Když 
Vendského hrabě Adam z Valdštejna prezentoval na židlochovickou faru 
jako mladého a nepříliš zkušeného odchovance bohosloveckého 
olomouckého semináře předpokládal, že čerstvě vystudovaný mladý kněz 
bude zárukou úspěchu v  pokatoličťování Židlochovicka. Pastorační 
činnost mladého kněze však nebyla tak snadná a nakonec pomýšlel i na 
odchod. Po Velikonocích v roce 1633 si ho pozvala olomoucká konsistoř, 
aby jí osobně podal zprávu o dosavadních výsledcích rekatolizace a 
zároveň aby vyslechl pokyny pro další postup. (V té době patřila 
židlochovická farnost pod olomoucké biskupství. V Brně bylo zřízeno 
biskupství až v r 1777.) Avšak Vendský onemocněl, a proto do Olomouce 
nejel. Poslal dlouhý a obratně složený dopis, v němž se pokorně omluvil a 
vypsal v šestnácti bodech, jak se nekatolíci na Židlochovicku chovají a 
jaké potíže mu v duchovní správě vznikají. V závěru svého dopisu pak 
jemně pohrozil resignací na svoji faru.  

Jeho úmyslu resignovat se ani nelze příliš divit. Židlochovická farnost 

byla tenkrát neobyčejně rozsáhlá. Mimo Medlova, Smolína a Ledcí 
zahrnovala všechny ostatní obce na židlochovickém panství a k tomu 
ještě Hrušovany a Vranovice, které patřily jiným panstvím. Jediný farář 
pak spravoval s dočasnou pomocí pouhých dvou kaplanů celkem deset 
kostelů, a to Židlochovice, Vojkovice, Blučina, Měnín, Nikolčice, Křepice, 
Nosislav, Pohořelice, Přibice (přifařeny Ivaň a Vranovice) a Unkovice 
(přifařeny Žabčice, Přísnotice a Hrušovany). Jenže účinnější kaplanské 
pomoci se Vendskému dostávalo pouze od kaplana pohořelického. Druhý 
kaplan byl v Nikolčicích a byl polské národnosti. Brzy se ukázalo, že je 
nezpůsobilým vykonávat svůj kněžský úřad a po velikonocích 1633 mu 
bylo odebráno kněžské oprávnění. 

V celé židlochovické farnosti žilo tenkrát asi 3 500 lidí. Samotné 
Židlochovice v roce 1633 měly 485 obyvatel. (František Klein uvádí, že 
v Židlochovicích pouze 23% mužů a 9% žen se hlásilo ke katolictví.) Ani 
při tak malém počtu bylo velmi nesnadné vyvíjet mezi obyvatelstvem 
náležitou pastorační činnost. Přispívaly k tomu i válečné a hospodářské 
problémy třicetileté války a zvláště pak odpor a nedůvěra pokořených 
nekatolíků. Farář Vendský si postěžoval, že „bohužel téměř všechny tyto 
ovečky zchvátila krajně dravá žravost rozličných nauk kacířských.“ Když 
měl pak Jan František Vendský vysvětlit konzistoři, proč nebyl v čase 
velikonočním v roce 1633 vůbec nikdo ani u zpovědi ani u stolu Páně, 
obhajoval se tímto pozoruhodným přiznáním:  

„Nikterak to nelze křivě přičítat a klásti na vrub nějaké mé nedbalosti, 
vždyť jsem přece v nevšední své snaze živil za tím účelem po dobu 
svátků dva Otce z Tovaryšstva Ježíšova a sám jsem lidem otcovsky a 
vážně vždycky při kázání před svátky i o nich zpověď i přijímání do 
paměti vštěpoval, jich se dovolával a k nim vybízel.  Nemohu opravdu 
uvésti bezpečný počet těch, kdo se zpovídali v čase velikonočním, ať už 
jsou to katolíci od dřívějška, kterých tu ostatně bývalo vždycky jen velmi 
málo, nebo ti, kteří se obrátili teprve nedávno, a prosím, aby mne má 
nejjasnější a nejdůstojnější vrchnost ušetřila výtky; jako jsem totiž podle 
zvyku, jímž se zjišťuje počet zpovídajících se, rozdal zpovědní lístky, tak 
jsem je zas téměř všechny k ohromujícímu svému úžasu i k stejnému 
úžasu řečených Otců z Tovaryšstva našel odloženy na oltáři k obětování.“  

Houževnatost nekatolíků na Židlochovicku byla podle toho ještě 
v polovici třicetileté války velmi pevná.  

 –kv–  
Pokračování v příštím čísle 

 
 
 
 
 

Moudrá slova 
Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity. 

T. G. Masaryk 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 6. část  

1949 
Největším osvětovým podnikem roku 1949 byla národopisná slavnost 
pořádaná v neděli 5. června komunistickou stranou v zámeckém parku. 
V odpoledním hlavním programu vystupoval Slovácký krúžek. Po celý 
den byly v parku střelecké závody na asfaltové holuby a večer se pak 
v parku tancovalo.  

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    
K. 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 před 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.  

1959 
V předposlední červnový den vypustil některý brněnský závod do řeky 
Svratky kyselinu fluorovodíkovou, kterou byly otráveny všechny ryby 
v řece. Chemikálie se dostala přítokem z tehdejšího mlýnského náhonu 
také do rybníka na Žižkově a tak 30. června plavalo na rybníku plno 
otrávených ryb.  

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. 

Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

 

 

 

. 
 
 

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

�

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Labyrint růže – jak rozluštit záhadu, nalézt dědictví a uzdravit srdce � 
Ostrov tisíce vůní – cykloprůvodce Korsikou s mnoha fotografiemi 
� Příštipky k Vlašské botě-zajímavosti z Itálie a ze Španělska 

� Technické památky v České republice � 
Guayana – elixír dlouhověkosti – detoxikace a čištění krve � 

O lidské přirozenosti – máme svobodnou vůli? � 
České a světové dějiny v testech � 

Umíme přesvědčit? – komunikujte s nadhledem a prezentujte se 
šarmem � Začínám řídit lidi-nástroje pro efektivní práci s lidmi 
�  Porada – typy a cíle, přínosy, chyby a nedostatky pracovních 

porad � Keramika – modelujeme čajovou soupravu � 

Keramika – točení na kruhu � Kouzlení s cédečky � 

Keramika – reliéfy � Elektroinstalace – krok za krokem, 
požadavky, správná zapojení � Vytápění – jak lze dosáhnout 

úspor, výpočet tepelných ztrát �  Plyn v domácnosti - jak vybrat  
úsporné spotřebiče, co dělat v případě poruchy � 

Úprava okolí domů � 

Nabídka brigády – sklizeň meruněk 
Přijmeme pracovité brigádníky – nejlépe chlapce od 
15 let na sklizeň meruněk v Židlochovicích v období 
měsíce července. Požadujeme odpovědný přístup 

a zájem o práci, nabízíme možnost dobrých výdělků.  

Informace: �724 523 328   

Inzerujte  
v Židlochovickém zpravodaji 

Ceník: 
A4 – 3 482 Kč    A5 – 1 741 Kč  

 A6 – 871 Kč    A7 – 436 Kč  
A8  – 218 Kč 

Kontakt: 
martina.krizova@zidlochovice.cz 

 

Řádková inzerce 

 Pronajmu byt 2 + 1 v zatepleném panelovém 
domě na sídlišti Družba v Židlochovicích. 

� 721 630 847 
 

To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.  
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je důsledek. 

Tomáš Baťa v roce 1932 
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• V květnovém čísle jsme zveřejnili výzvu týkající se Štěpána Nováka, který se stal obětí nacistické okupace. Tajemník 
městského úřadu Mgr. Miroslav Cvrk v matrice zjistil, že Štěpán Novák se narodil 9. 12. 1894 jako manželský syn Augusta a 
Barbary Novákových, kteří žili na č. p. 278 v Havlíčkově ulici v Židlochovicích. Jeho otec byl kovářem – zámečníkem. Rodiče 
pocházeli v Velkých Němčic. Štěpán Novák se 6. 9. 1921 oženil s Monikou rozenou Reinerovou ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
(Dům č. 278 v Havlíčkově ulici v poledních letech patřil nedávno zemřelé paní Martě Táborské.) 

• V regionálním informačním centru můžete obdržet kalendář vinařských akcí pro rok 2009. Obsáhlý kapesní průvodce 
obsahuje pestrou nabídku dvou set akcí, které jsou řazeny podle data konání. Velmi užitečnou publikací je rovněž 

mnohastránková brožura s názvem Krajem vína.  Doprovodný text popisuje historii i současnost pěstování vinné révy včetně hlavních druhů 
pěstovaných na jižní Moravě. Informuje mimo jiné také o moravských vinařských stezkách a uvádí seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték. 
Publikace je vytištěna na kvalitním křídovém papíru a obsahuje velké množství jedinečných barevných fotografií.  

• V návaznosti na článek Aug. Vlašice Zakukej, kukačko!, který byl uveřejněn v minulém čísle, jsme zaznamenali její první letošní kukání 3. května 
v Knížecím lese.  

• V autokempu ATC Merkur v Pasohlávkách je umístěna archeologická výstava Římané na Mušově, kterou připravil Archeologický ústav Akademie 
věd v Brně. Výstava je věnována nálezům, které zde zanechala ve 2. století našeho letopočtu X. římská legie. Informace e-mail: tic@pasohlavky.cz 
a www.pasohlavky.cz.   

• V sobotu 18. dubna 2009 uskutečnila ZO ČZS ukázku řezu ovocných dřevin, které se zúčastnilo 19 zájemců. Ukázky řezu) názorně předvedl přítel 
Jan Urbánek, který přítomným ukázal nové způsoby očkování a roubování. Na závěr bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení.  
Děkujeme panu faráři Janu Hodovskému za možnost tuto ukázku řezu předvést ve farské zahradě a příteli Janu Urbánkovi za velmi poučné 
předvedení řezu včetně výkladu.                         Jan Šotnar                                                                                              
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 Zaznamenali jsme 
dniceradniceZtracená kronika 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Bc. Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  

vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 


