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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
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Dobová malba představuje významného 
architekta Roberta de Cotte, který se narodil     

v roce 1656 v Paříži a zemřel 15. 7. 1735 
v Passy. Od roku 1699 byl ředitelem stavební 
akademie v  Paříži a v letech 1708 až 1735 byl 

hlavním architektem francouzského krále 
Ludvíka XV. Je autorem četných staveb 

v pozdně barokním až rokokovém stylu ve 
Francii i v zahraničí, jako např. slavné kolonády 

v Grand Trianon ve Versailles, výzdoby chóru 
Notre Dame v Paříži, zámku Brühl u Kolína nad 

Rýnem, paláce Rohanů ve Štrasburku 
a také zámku v Židlochovicích. 

Převzato z Wikipedie. 

 

Výběr z usnesení ZM 19. srpna 2009 

ZM schvaluje: 

� rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu r. 2009 
� přijetí poskytnuté dotace od JMK ve výši 120 000 

Kč na zbudování závlahového systému 
fotbalového hřiště v Židlochovicích 

� paní Růženu Strašákovou,  sídl. Družba 692 za 
člena finančního výboru 

� plán práce KV na II. pololetí 2009 

ZM rozhodlo: 

� prodat parcelu p. č. KN 1324/4 v k. ú. 
Židlochovice (ulice Palackého – lokalita Nad 
Náplavkou) o výměře 173 m2  oddělenou z parcely 
č. 1324/1  za cenu 35 Kč/m2  

� pořízení regulačního plánu na plochu, jejíž 
způsob využití bude měněn změnou č. VI ÚPM 
Židlochovice 

� prodat pozemek dle PK p. č. 1896/1 a část 
pozemku p. č. 117/88 v k. ú. Židlochovice 
(Malinovského ul.) o celkové výměře 68 m2 (dle 
návrhu geometrického plánu č. 129892/2009 
zpracovaného společností ELGEO s.r.o. budoucí 
p. č. 117/92) za cenu 80 Kč/m; náklady spojené s 
převodem uhradí kupující; toto rozhodnutí je 
platné do 31. 12. 2009 

ZM souhlasí: 

� s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu  na 
akci chodník v ulici Nádražní s Jihomoravským 
krajem a s následným převedením části pozemku 
dotčeného stavbou na par. č. 560/1 v k. ú. 
Židlochovice do vlastnictví města Židlochovice 

: 

ZM bere na vědomí: 
� ukončení členství ve finančním výboru ze strany 

Jiřího Křenka 
Výběr z usnesení RM 21. srpna 2009 
RM rozhodla: 

� zadat provedení závlahového systému 
fotbalového hřiště firmě Sportovní travnaté 
povrchy s.r.o., Modřice dle podané nabídky 

RM souhlasí: 

� s přijetím dotace ve výši 56 000 Kč na realizaci 
projektu „Zkvalitnění služeb RTIC Židlochovice“ 
poskytované na základě programu „Podpora 
zkvalitnění služeb turistických informačních center 
v Jihomoravském kraji v roce 2009“ schváleného 
radou JMK dne 2. 4. 2009 

Výběr z usnesení RM 11. září 2009 
RM rozhodla: 

� pořadí nabídek na dodavatele nového ÚP 
Židlochovic: 1. Ing. arch. Jiří Hála, Viniční 101, 
615 00 Brno; 2. Urbanistické středisko Brno, spol. 
s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno; 3. Arch. Design, 
s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno; 4. Ing. 
arch. Barbora Jenčková, architektonická kancelář, 
Jugoslávská 75a, 613 00 Brno; 5. LÖW+ spol. 
s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno; 6. Atelier ERA 
ing. arch. Jiří Fixel a ing. arch Zbyněk Pech, 
Hudcova 78, 612 00 Brno  

RM ukládá: 

� vypsat poptávku na projektovou dokumentaci 
kanalizace dešťové v Masarykově ulici od Husovy 
ulice po konec katastru 

� jednat o získání úvěru na dofinancování 
plánovaných investičních akcí realizovaných  v  r. 

 

 2010 z dotačních prostředků EU ve výši 15 mil. 
Kč 

RM rozhodla: 

� zrealizovat při stavbě kanalizace v ulici Nad Farou 
statické zajištění farské zdi dle návrhu 

RM nesouhlasí:  

� s pokácením stromu borovice rostoucího na p. č. 
1059 před bytovým domem č. p. 696 

RM souhlasí: 

� s přijetím dotace z Vinařského fondu ve výši 
7 000 Kč na realizaci projektu s finančním 
podílem města. 

� s uzavřením DOHODY o spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku mezi městem Židlochovice a Policií 
České republiky, Územním odborem vnější služby 
Brno-venkov 

� s pokácením stromu smrku rostoucího na p. č. 
1059 před bytovým domem č. p. 695 a 696 

RM schvaluje: 

� smlouvu č. 09028736, podepsanou ředitelem 
SFŽP dne 14. 8. 2009, o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Lokální biocentrum LBC 3a U stadionu a 
biokoridor K3 v Židlochovicích“ 

� finanční příspěvek na charitativní háčkování do 
výše 3 000 Kč 

� předložený návrh pasportu cílového stavu 
dopravního značení ve městě  

�  �  � 
 



 2 

 

 

 
Změny v dopravě 
Vzhledem k složité dopravní situaci je nutné věnovat zvýšenou pozornost změnám v dopravě, které jsou vyznačeny dopravním značením. Změny 

budou probíhat v extrémně krátkých intervalech. Sledujte prosím i změny v autobusové dopravě. 

Stručný přehled úplných uzavírek dle dat: 

Vojkovice II/425 (střed )                                                            - do 30.  9.  2009  
                           (celá křižovatka do Syrovic)                           - 18. 9. do 20. 9. 

Židlochovice II/425 (od lanového mostu po křižovatku do Blučiny) – do 19. 10. a od 26. 10. do 30. 10. 

Hrušovany obchvat III/41619 napojení : (nad Hrušovany směr Ledce ) - 3. 10.  a   4. 10.; (na III/41618 do Vojkovic) – 19. 10. do 23. 10.;  (mezi 
Hrušovany a Židlochovicemi) - 24. 10  a  25. 10.  

Rekonstrukce silnice II/425 – průběžná informace k 10. 9. 2009 
 1. Probíhá rekonstrukce středu Vojkovic od křižovatky č. A34 (se sil.   III/15266 – na Syrovice) po křižovatku s III/41618 na Hrušovany 

     - do 30.9 bude trvat úplná uzavírka. V době od 18. 9. do 20. 9. 2009 zde bude prováděna pokládka horní obrusné vrstvy ( ! křižovatka A 34 –
syrovická úplně uzavřena) .  Od 30. 9. 2009 se předpokládá otevření pro veškerý provoz. 

 2. Do 30.10 je úplně uzavřen začátek Židlochovic t. j. od křižovatky s II/416  na Blučinu po křižovatku č. A22 (u lanového mostu v Židlochovicích 
s II/416). Průjezd autobusů je zajištěn přes stavbu a přes Masarykovu ulici 

Od 19. 10. 2009 do 26. 10. 2009 bude úsek přechodně otevřen pro veškerou dopravu z důvodu vytvoření objízdné trasy související s úplným 
uzavřením silnice mezi Židlochovicemi, Hrušovany a Vojkovicemi. Od 26.10 do 30. 10. 2009 bude úsek znovu úplně uzavřen k provedení finálních 
prací.  

Objížďka: ve směru od Blučiny a zpět: od křižovatky na Blučinu  II/416 přes Vojkovice a Hrušovany do Židlochovic ve směru od Rajhradu a zpět,  

místní doprava přes Hrušovany po bývalé „státní „silnici ( III/42510) do Židlochovic, tranzit a nákladní nad 3,5 t po bývalé státní silnici ( III/42510) a 
dále do Žabčic a zpět do Židlochovic. 

3. Od 11.8 do konce listopadu bude probíhat rekonstrukce mostu přes Farský potok. Práce budou prováděny částečně při plném obousměrném 
provozu, v druhé polovině při omezeném provozu v jednom pruhu řízeném semafory. 

Obchvat Hrušovan III/41618 
Maximálně do 30. 9. 2009 bude doprava na silnici z Židlochovic do Ledce ( III/41619) v místě napojení jak u Židlochovic tak u sídliště Hrušovany a 
„výzkumáku“ vedena jedním jízdním pruhem a řízena semaforem. 
Úplná uzavírka z důvodu finálního napojení nového obchvatu bude v úseku nad Hrušovanami (u „výzkumáku“) ve dnech 3. a 4. 10.2009. 

Od 5. 10. bude dočasně zprovozněn nový obchvat (bez dokončených povrchů v napojení). 

Finální napojení obchvatu (pokládka povrchu), a to: napojení na silnici III/41618 (z Hrušovan do Vojkovic) bude provedeno za úplné uzavírky ve 
dnech 19. až 23. 10. 2009;  napojení na silnici III/41619 (u Židlochovic) a napojení na průmyslovou silnici bude provedeno za úplné uzavírky ve 
dnech 24. až 25. 10. 2009. 

Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
 
 
 

V dnešním vydání uvádím zajímavosti z evidence obyvatel.  
Jak už jsem se v minulém vydání zpravodaje zmínil v souvislosti s našimi novými obyvateli z Barmy a množstvím cizinců s evidovaným pobytem 

v našem městě pohlédli jsme pro vaši informovanost hlouběji do regálů a zjistili následující zajímavosti. Určitě potěší zájemce o zeměpis, kteří mohou 
zalistovat v atlasech, a informace také možná probudí myšlenku využít naše cizozemské obyvatele k zapojení do kulturního dění ve městě.  

V naší evidenci legálních pobytů zaznamenáváme: trvalý pobyt, přechodný pobyt, pobyt občanů z Evropské unie a pobyt dlouhodobý.  
V naprosté většině jsou u nás evidovány pobyty cizinců za účelem zaměstnání, podnikání, studia, sloučení rodiny, vědeckého výzkumu a dalších 

zákony povolených aktivit. 
V současné době registrujeme v Židlochovicích 365 pobývajících příslušníků z 18 cizích zemí. 
Pro zajímavost uvádím jejich počty podle jejich státní příslušnosti: 244 příslušníků z Vietnamu, 60 z Ukrajiny, 17 ze Slovenska, 15 z Moldávie, 8 

z Číny, 5 z Barmy, 3 z Německa, 2 z Chorvatska a po jednom z Alžírska, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bolívie, Francie, Gruzie, Holandska, Malty, 
Rakouska a Velké Británie. 

Zpracoval: Mgr. M. Cvrk, dle podkladů odboru vnitřní správy MěÚ – J. Krišpínová, L. Tesařová 

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

Z úředních regálů  
 

Regionální turistické informační centrum vám nabízí: 
pohlednice Židlochovic i okolních obcí, mapy cyklistických stezek na jižní Moravě, 

turistické mapy, publikace týkající se historie regionu, prospekty mnoha zajímavých 
jihomoravských památek, naučných stezek i přírodních zajímavostí, turistické 

časopisy a publikace. 
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Pozvolný konec příjemného léta 
Období letních dovolených, školních prázdnin a také židlochovických hodů máme již za sebou a tak 

můžeme beze spěchu zhodnotit nejteplejší roční období. V jedné větě řečeno byl červen deštivý, červenec 
proměnlivý s bouřkami a srpen příjemně slunečný. Celkově nám počasí přálo a nepostihly nás žádné 
extrémní projevy počasí (s výjimkou jedné situace v době židlochovických hodů). A teď se podívejme na 
klimatická data jednotlivých měsíců podrobněji.   

Červen vyšel (přes značnou proměnlivost) teplotně zcela normální, ale srážkově nakonec výrazně 
nadprůměrný (nejdeštivější červen od roku 1990). Až do konce astronomického jara (s výjimkou chladnějšího 
začátku beze srážek) se pravidelně střídaly slunečné letní dny s těmi „neletními“. Výrazně deštivý byl konec 
astronomického jara a úvod léta (poslední třetina měsíce). V tomto období spadlo přibližně 120mm srážek, ve 
dvou případech to bylo v silných přeháňkách (bouřkách), při kterých se hodinové úhrny pohybovaly kolem 
30mm. Výsledná průměrná teplota pak měla hodnotu +17,51°C (odchylka +0,01°C), celkových 140,0mm 
srážek představuje 197,2% normálu. O teplotně „normálním“ měsíci hovoří celkový počet letních a tropických 
dnů. Letních dnů bylo celkem 11 (průměrně bývá 15), tropický den byl 1 (průměrně bývají 4). Dočkali jsme tím 
prvního tropického dne v tomto roce a současně nejvyšší teploty měsíce. Stalo se tak 18. června (ještě před 
koncem astronomického jara) a hodnota byla +31,1°C. Nejnižší teplotu jsem naměřil ráno 13. června s 
údajem +6,1°C. Bouřky se objevily celkem ve čtyřech případech. Vlna bouřek a přívalových dešťů na konci 
měsíce měla za následek bleskové povodně na severní Moravě a jižních Čechách s tragickými následky 
(oběti na životech). Meruňky letos dozrály 25. června.  

Nejteplejším červnem se stal ten v roce 2003. Byl extrémně teplotně nadprůměrný (odchylka +4,5°C od 
normálu). Srážkově pak byl extrémně podnormální, napršelo jen 14% obvyklého množství. Nejteplejším dnem 
tohoto měsíce byl 11. červen s maximální teplotou +34,5°C. Dnů s teplotou nad 30°C pak bylo za tento měsíc 
celkem 12. Nejchladnějším červnem byl ten v roce 1991, s průměrnou teplotou +16,6°C (odchylka -0,9°C). O 
chladném rázu vypovídá skutečnost, že maximální teplota byla „jen“ +29°C a letních dnů bylo pouze 6. Proto 
se také sklizeň meruněk posunula až do následujícího měsíce.  

Červenec (i přes značnou rozkolísanost) se choval jako typický letní měsíc. Užili jsme si jak silných bouřek, tak tropických 
normálu (75,6mm představuje 100,8% normálu). Maximální teplota měsíce byla zaznamenána 15. července, 
kdy bylo naměřeno +32,6°C. Na minimální hodnotu +8,8°C poklesla teplota 12. července. Celkem 
se v měsíci vyskytlo 23 letních dnů a 8 tropických dnů (průměrné množství). Nevyskytla se žádná tropická 
noc (minimální teplota nad +20°C). Dnů s bouřkou bylo celkem 6 (z toho 4 s úhrny srážek 10 – 15mm). 
Sklizeň obilí začala letos normálně a to 12. července. Vydatné bouřky nenapáchaly v Židlochovicích 
výraznější škody, v rámci republiky však opět docházelo k lokálním bleskovým povodním (naštěstí v menším 
rozsahu než v předchozím měsíci). V závěru měsíce padaly v České republice teplotní rekordy (České 
Budějovice, Praha-Klementinum), Židlochovic se přepisování dat ani zdaleka netýkalo. 

Nejteplejším červencem se stal ten v roce 2006 s průměrnou teplotou +23,3°C (odchylka +4,0°C) s 26 
letními a 17 tropickými dny. Nejchladnější červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +17,8°C (odchylka 
-1,5°C), který byl současně značně deštivý (160% normálu). Bylo zaznamenáno jen 9 letních a 2 tropické dny 
(s maximální teplotou 3. července +33,3°C), ale také 21 dní s deštěm. 

Srpen se ve srovnání s předchozím měsícem choval velmi letně. Stal se také nejteplejším a nejsušším 
měsícem tohoto ročního období. Většinou převládalo slunečné počasí s teplotami převážně nad 25°C jen 
občas „pokažené“ dešťovými srážkami, zejména v první polovině měsíce. Celková průměrná teplota 
+21,09°C představuje mírně nadprůměrnou teplotu s odchylkou +2,69°C, spadlých 26,3mm srážek odpovídá 
39,3% úhrnu (po několika předchozích měsících výrazně podprůměrné množství). Teplému a suchému 
charakteru měsíce odpovídají i klimatické charakteristiky. Celkem jsem v srpnu napočítal 24 letních dnů 
(nadprůměrné množství) a 7 tropických dnů (průměrný počet). I nejnižší ranní teploty byly většinou kolem 
příjemných +15°C (nezaznamenal jsem žádnou tropickou noc s minimální teplotou nad +20°C). Vyskytlo se 
pouze 6 dnů se srážkami a 3 dny s bouřkou. Na maximální hodnotu +34,4°C se vyšplhala teplota 2. srpna 
(nejvyšší teplota letošního léta a současně rekordní teplota pro 2. srpen od roku 1990), na minimálních 
+9,7°C klesla teplota 24. srpna. 

Nejteplejším srpnem byl ten v roce 1992 s průměrnou teplotou +23,2°C a odchylkou +4,8°C. V tomto 
roce bylo zaznamenáno 28 letních a 13 tropických dní a 4 tropické noci (s minimální teplotou neklesající pod 
20°C). Nejchladnějším srpnem byl ten v roce 2006 s průměrnou teplotou +17,1°C (odchylka -1,3°C) a 
145,9mm srážek (218%) a maximální teplotou pouze +29,8°C. 

Teplých letních dnů jsme si tedy užili dost a příjemné slunečné dny babího léta by podle předpovědi 
mohly vydržet minimálně po celé září. I hody se vcelku (klimaticky) vydařily, i když nás v sobotní podvečer 
překvapil extrémní projev počasí, kdy se nad Židlochovicemi prohnala lokální bouřka doprovázená 
přívalovými srážkami a krupobitím (za necelou hodinu napršelo 38mm srážek). Do začátku večerního 
programu se však následky bouře (voda, bahno, větve) podařily odstranit a zábava proběhla ke spokojenosti 
většiny přítomných (více než 700 návštěvníků). A tak si na závěr popřejme příjemný podzim a zahrádkářům 
bohatou (tuhou i tekutou) úrodu.  

Ing. Karel Král 

  

Zahrada v říjnu   

V okrasné zahradě:  
Začínáme vysazovat růže, které po výsadbě 

dobře zalijeme, výhony zkrátíme až na jaře. 
Trávník naposledy posečeme, aby do zimy ještě 
obrostl. Jakmile první mrazíky spálí květy a listy 
jiřinek a hlíznatých begonií, vyjmeme hlízy ze 
země. Stonky jiřinek seřízneme na 10 cm, u 
begonií na 2 cm. Hlízy očistíme od zeminy a 
necháme na vzduchu oschnout a potom uložíme 
do chladné, bezmrazé místnosti. Ukončíme 
výsadbu cibulí tulipánů, hyacintů a řebčíků. 
Odkvetlé výhony hortenzie velkolisté odstřihneme 
u země, nové letošní výhony ponecháme bez 
řezu, protože v příštím roce pokvetou.  
V ovocné zahradě: 

Končíme sklizeň jádrovin. Sklízíme hrozny 
pozdních moštových odrůd révy vinné a 
zpracováváme je na víno. Kupujeme ovocné 
dřeviny a začínáme s jejich výsadbou. Záhony 
s jahodníkem naposledy okopeme a přihrneme 
zem. U maliníků odřežeme odplozené výhony. 
V zelinářské zahradě: 

Sklízíme pozdní kořenovou, košťálovou a 
listovou zeleninu. Zeleniny, které jsou otužilé vůči 
zimním mrazům (růžičková a kadeřavá kapusta, 
zimní pór, černý kořen, polníček, pastinák), 
ponecháme na záhoně a sklízíme během zimy. 
V klimaticky příznivých polohách začínáme 
vysazovat ozimý česnek, který před výsadbou 
moříme. 

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval 
Jan Šotnar 

�  �  � 
ZO ČZS Židlochovice ve spolupráci s Ing. 

Flajšingerovou a RTIC uspořádala ve dnech 10. – 
13. 9. 2009 ve vinotéce výstavu vinných hroznů. 

Bylo vystaveno 68 vzorků hroznů moštových 
a stolních odrůd. Odborný komentář 
k vystaveným vzorkům měla Ing. Flajšingerová. 
Výstava byla zpestřena ukázkou zajímavých 
plodů novošlechtěnců jádrovin, které dodal pan 
Jan Urbánek. 

Na závěr bylo připraveno posezení u vína a 
moučníků s hrozny. 

Poděkování patří všem vinařům, kteří 
poskytli svoje výpěstky hroznů pro tuto výstavu a 
všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. 

Zahájení výstavy se zúčastnilo 35 občanů.                                                                                    
Jan Šotnar, předseda ZO ČSZ 

�  �  � 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Moudrá slova 

Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů. 
Leonid Nikolajevič Andrejev (1871–1919), ruský spisovatel a dramatik 

Schopný tvoří, neschopný poučuje. 
George B. Shaw 

Z každé krize existuje východisko. Nečekejme však, že ho 
najdou ti lidé, kteří krizi způsobili. 

Ivan Hoffman, novinář 

 

z obsahu: 
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zajímavosti z úředních 
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�deset škol pro etiopii � 
devítka dějinách 

Židlochovic � vaření 
piva mezi vinicemi � 

výlet k neziderskému 
jezeru � 
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Jistě se velmi neradi smiřujeme se skutečností, že 

z naší přírody mizí živočichové. Potvrzují to organizace 
ochránců přírody, které tento proces sledují a vyhodnocují 
podle druhů. 

Zaměříme-li se na polní prostředí, je mizení způsobeno 
bezohlednými zásahy člověka do zemědělské krajiny v minulém století. 
Byly zlikvidovány hraniční meze, polní lesíky, remízy, mokřady a další 
vzrostlá zeleň v krajině, v zájmu vytvoření velkých polních celků. To byl 
příliš ničivý zásah do biotopu mnoha polních živočichů, který svým 
způsobem pokračuje současnými technologiemi oddělování zemědělské 
půdy. 

Rychlost tohoto trendu závisí do jisté míry i na odolnosti živočišného 
druhu a jeho schopnosti se zhoršeným poměrům přizpůsobit, nebo ztratit 
tuto schopnost a přivodit jeho zkázu. Do jisté míry to může ovlivnit i 
člověk ochranou a podporou určitého druhu.  

Jako je tomu u bažanta, který má v tomto procesu výsadní postavení. 
Jeho biotop je širší a zaujímá nejenom pole, ale i lesy a také lesy 
uzpůsobené jako bažantnice. 

Málokterý druh zvěře má mezi myslivci takovou oblibu jako bažant a 
málokterému druhu je věnováno tolik péče. Bažant patří mezi ptáky, kteří 
se dají snadno ochočit. A právě této schopnosti využívají myslivci k tomu, 
aby umělým odchovem a zpětným vypouštěním bažantů do přírody 
nahrazovali ve svých loveckých revírech ztráty, které každoročně vznikají 
škodlivými vlivy v polních biotopech bažantů, ale i škodnou a pytláctvím. 
Umělé zvyšování počtu bažantů a jejich vypouštění do volné přírody není 
novodobou záležitostí. V českých územích je bažant takto chován již od 
středověku. Nová doba ale přinesla nové pokročilejší technologie. Je to 
záležitost nákladná, ale není jiné cesty, má-li být počet bažantů zachován 
v optimálním počtu daného revíru. Některá myslivecká sdružení část 
svých loveckých možností prodávají, aby vylepšila svoji hospodářskou 
bilanci. 

 

 
Ztráty na vypuštěných bažantech do mysliveckých revírů, 

byť ve vyšších stádiích vyspělosti, jsou vysoké. Postrádají 
přirozenou plachost, ostražitost a dovednost se krýt při mnoha 
nebezpečenstvích, kterým jsou v polním a lesním prostředí 
vystaveni. Chybí jim v rané etapě života zkušená bažantí 

máma, která v přírodních podmínkách chovu svá kuřata vodí a učí je 
bezpečnému přežití. Vypuštění bažanti se tomu postupně učí sami. Trvá 
jim to déle než nabudou potřebné plachosti, pro lovce nezbytné 
vlastnosti., neboť jen rána na plachého bažanta s rychlým a vysokým 
letem je nejvíce ceněna. Když vyplašen v leči vzlétne a nad střeleckou 
linií se objeví v celé své výrazné pestrobarevnosti jako střelecký cíl. 

Myslivci obětují mnoho dobrovolné práce a vynaloží nemalé náklady 
během celého hospodářského roku, aby bažanty ze svého umělého 
chovu připravili a ochránili do lovecké sezóny, včetně souběžné celoroční 
péče o bažanty žijící trvale ve volné přírodě, kteří tvoří někde menší, 
někde větší část celkového početného stavu bažantů v revíru.  

To vše potom zhodnocují na povolených honech uskutečněných na 
závěr každého roku. Je to vyvrcholení jejich celoročního snažení, 
svátkem a zážitkem mnoha tisíců myslivců a jejich hostů, na který se těší 
a kde dají průchod své lovecké vášni a radosti z loveckého úspěchu. 

Dlouho a odpovědně každý hon připravují, aby proběhl v plném lesku 
se všemi loveckými rituály, které k tomu patří. Nesmějí chybět ani 
vycvičení lovečtí psi a samozřejmě závěrečné zhodnocení honu s oslavou 
zvanou „poslední leč“. Hon na bažanty je často spojován s lovem zajíců. 
Přejme jim „Lovu zdar!“ 

Poněkud jiné postavení v chovu a lovu bažantů má zdejší lesní 
závod, který pracuje na profesionální úrovni s komerční nabídkou velkého 
množství bažantů k lovu v bažantnicích. 
      Snad nám bude umožněno nahlédnout do historie i současnosti jeho 
práce s bažantem a krátce je popsat v některém dalším židlochovickém 
Zpravodaji.                                                                         Augustin Vlašic 
                                                                                                                                                                  

 

 
V šestém ročníku sbírky „Postavme školu v Africe“ chtějí skauti a Člověk v tísni shromáždit peníze na stavbu dalších škol v jednom z nejchudších 

států světa. Z peněz vybraných v minulých ročnících už bylo postaveno 9 škol pro téměř 2000 dětí. Více než polovina etiopských dětí ale stále nemá 
přístup ke vzdělání. 

Aktivita českých skautů a Člověka v tísni má šest let od zahájení společného projektu již hmatatelné výsledky. „Z prvních postavených škol už do 
páté třídy postoupilo přes čtyři sta dětí, které by jinak pracovaly na poli nebo jen memorovaly vědomosti,“ vypočítává úspěchy Jiří Plecitý, koordinátor 
afrických projektů Člověka v tísni. „Naše vzdělávací projekty jsou vedeny s důrazem na moderní vyučovací metody. K pedagogickým minimům 
například patří, že ve třídě nestuduje víc než padesát dětí, což je sice oficiální etiopský standard, ale třeba ve státních školách v okrese Boricha je ve 
třídě i sto sedmdesát dětí.“ 

„Nově postavené školy se staly centrem života na vesnici,“ popisuje Plecitý další klíčovou strategii při výstavbě a dalším provozu škol. Obce se na 
jejich stavbě podílejí i finančním příspěvkem. Ten je v celkovém rozpočtu sice malý, ale dává všem přispěvatelům vědomí spoluzodpovědnosti. 
Z peněz vybraných v loňském roce mezi rodiči v Lante byla ke školní budově přistavena jedna třída, aby děti mohly pokračovat do pátého ročníku. Na 
její stavbu byly sice použity jen tradiční materiály jako hlína a dřevo, ale poslouží pro okamžitou potřebu vzdělání. V Yirgacheffe se zase místní 
komunita rozhodla podpořit učitele postavením jednoduchých příbytků, kde mohou přes školní týden přebývat. „Lidé si těch škol velmi váží. I v těžkých 
obdobích, jako bylo loňské sucho, představují jakousi naději, že se něco do budoucna mění,“ říká Plecitý. 

Na jaře 2008 nastala totiž v Etiopii vážná krize, způsobená dlouhým  
suchem. Lidé tak přišli o zdroje pitné vody, což způsobilo, že začali ke své každodenní potřebě používat špinavou vodu z řek a kaluží, díky čemuž se 
začala šířit průjmová onemocnění a podvýživa, na jejichž základě docházelo v extrémních případech i k úmrtí. V reakci na katastrofální sucho začala 
společnost Člověk v tísni podporovat zdravotnická zařízení, která pečují o podvyživené děti a ve větším měřítku podporovat zpřístupnění dalších 
zdrojů pitné vody. Když během června konečně začaly deště, lidé brali vodu, kdekoliv se dalo, což vedlo k dalšímu rozšíření nejen průjmových chorob, 
ale například i cholery a následkem toho se ještě zhoršila už tak špatná situace hladových a podvyživených obyvatel. Výtěžek letošního ročníku sbírky 
tedy bude využit nejen na stavbu nových škol, ale i zajištění zdrojů kvalitní pitné vody. 

V Židlochovicích se sbírka uskuteční stejně jako v desítkách dalších měst České republiky v termínu 6. – 10. října. V  úterý 6. října 
proběhne na místním gymnáziu, během středy a čtvrtku budete moci přispět do kasiček našich skautů a skautek, které jistě potkáte v ulicích 
Židlochovic. Nově bude i možnost zakoupit na náměstí stylové tričko s motivy sbírky a přispět tak touto cestou. 

Po celý rok můžete také posílat příspěvky na sbírkové konto 222 444 555/0300 u ČSOB. Další možností je zaslat textovou zprávou ve tvaru DMS 
AFRIKA na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 korun, na konto projektu bude připsáno 27 Kč. Novinkou je možnost přispívat pravidelně každý 
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK AFRIKA na číslo 87777 a z kreditu pak bude každý měsíc automaticky odečtena 
částka 30 Kč. Službu lze zrušit odesláním DMS STOP AFRIKA. 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko HROZEN, Židlochovice 

Protěžovaný bažant 
 

Skauti a Člověk v tísni chtějí mít v Etiopii deset škol 
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Letní prázdniny už dávno skončily, ale dny ve škole v červenci a srpnu 

rozhodně nebyly „prázdné“. Naopak, tyto prázdniny vyžadovaly velké nasazení jak 
vedení školy, tak správních zaměstnanců, kteří zajišťovali hladký průběh realizace 
projektu Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice II. Velmi nám všem záleželo na tom, aby 
hlavní práce proběhly o prázdninách a nebylo narušeno vyučování. Přesto už čas 
vyměřený na přípravné práce se od hned začátku prodlužoval. Smlouva 
s Ústřední regionální radou dlouho čekala na podpis pana hejtmana, město 
obtížně přesvědčovalo banky o poskytnutí úvěru na předfinancování projektu. 
Technické specifikace, které byly podkladem pro výběrová řízení, byly vzhledem 
k rozmanitosti dodávané techniky poměrně náročné a obsáhlé. Jedno výběrové 
řízení muselo být dokonce pro neodpovídající nabídky poptaných firem zrušeno a 
vše začaly ještě komplikovat odvolací lhůty. Přesto se již v červnu podařilo provést 
kabelové rozvody v interiérech budov a během července byly školy propojeny 
optickým vláknem. Toto se odehrálo tak rychle, že si občané snad ani nevšimli na 
několika místech rozkopaných Židlochovic.  

V srpnu se začaly do školy navážet počítače, kopírky, promítací plátna, 
dataprojektory a vše se instalovalo, zapojovalo, konfigurovalo, vylaďovalo, 
propojovalo, synchronizovalo, apod. Začátek školního roku nestihly jen interaktivní 
tabule s elektrickým pojezdem, které jsme si sami navrhli, a proto musely být 
vyrobeny na zakázku. Zátěžový test systému probíhal celé září, kdy se 
pedagogové i žáci vrátili z dovolených a prázdnin. Musím ocenit nesmírnou 
trpělivost svých kolegů, neboť spousta věcí v oblasti výpočetní techniky je pro 
většinu z nás někde mezi nebem a zemí, a to co je jeden den považováno za 
vyřešené, je druhý den jinak a vše začíná od znova. 

Projektem „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ jsme řešili technické zhodnocení 
školy, její vybavení výpočetní technikou, prezentační technikou a technologiemi 
využívanými k modernímu způsobu výuky. Projekt nám umožnil propojit tři školní 
budovy do jednotné sítě. 

V rámci projektu bylo pořízeno 63 počítačů, 32 přenosných počítačů, 5 
interaktivních tabulí a dalších zařízení pro zkvalitnění výuky ve škole.  Stávající 
počítačová učebna na Tyršově ulici byla plně vybavena novými počítači, dále byla 
zřízena další pevná počítačová učebna a jedna mobilní učebna vybavená 20 

přenosnými počítači. V každé budově 1. stupně přibyla multimediální učebna 
vybavená interaktivní tabulí a multimediální učebna vybavená počítačem,  
dataprojektorem a projekčním plátnem. Pracovat mohou na počítačích i žáci ve 
školní družině. Všech téměř 500 žáků má zřízeno e-mailové účty, které se v rámci 
výuky naučí ovládat a mohou je využívat jak při školní práci, tak při komunikaci s 
vyučujícími v době své nemoci. 

V době, kdy držíte v ruce tento zpravodaj, věřím, že již počítačová síť běží a 
probíhají intenzivní práce na dokončení dokumentace tak, aby bylo možné 
požádat o vyplacení přidělené dotace. Velmi oceňuji vstřícnost zřizovatele a 
především pomoc Ing. Jany Richterové, asistentky starosty, která byla vždy 
ochotná konzultovat se mnou případné nejasnosti. 

Současně se nám podařilo koncem srpna završit několikaměsíční úsilí na 
vytvoření nových webových stránek, které jsou přehlednější a budou žákům i 
rodičům jistě oporou při orientaci v práci školy. Naleznete je na 
www.zszidlochovice.cz. Velký dík patří především Mgr. Heleně Chmelkové, která 
úzce spolupracovala s jejich tvůrcem a držela přísný dohled nad každou stránkou.  

Přilehlý školní areál na Tyršově ulici také nezel v letních měsících 
prázdnotou. Hned v polovině července se zde konaly závody dálkově řízených 
modelů aut. Velmi atraktivní byly noční jízdy, které trošku znepříjemňoval déšť. Již 
tradičně využívali hřiště Junáci, kteří na přilehlém pozemku vedli příměstský tábor. 
Dobrá spolupráce se skautskou organizací nám umožnila uspořádat vlastní školní 
příměstský tábor a využít přitom stanů a zázemí Junáků. Školního příměstského 
tábora se zúčastnilo 25 našich dětí a 9 dětí ze Svaljavy na Ukrajině, které byly 
spolu se třemi svými vedoucími hosty města Židlochovic. Největší tíha a díl 
odpovědnosti za přípravu a hladký průběh tábora ležel na bedrech vedoucí školní 
družiny Alexandry Ševčíkové, se kterou spolupracovaly další tři pracovnice školy. 
V srpnu využili školních prostor také členové Sokola, oddílu armwrestlingu (páka), 
kteří zde měli soustředění před blížícím se mistrovstvím Evropy. 

Přeji nám všem „školou povinným“ úspěšný školní rok, hodně trpělivosti, 
optimismu a radosti z práce.              

  Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

Orlovna Židlochovice, Nádražní 738 nabízí:Orlovna Židlochovice, Nádražní 738 nabízí:Orlovna Židlochovice, Nádražní 738 nabízí:Orlovna Židlochovice, Nádražní 738 nabízí:    
oooobjednávky a informace: bjednávky a informace: bjednávky a informace: bjednávky a informace:     

    ����    511511511511    119119119119    256     256     256     256     ����    774774774774    348 6348 6348 6348 637373737    
SQUASH denně od 9 do 21 hod. 
 Cena za 1/2 hodiny hry: 9 – 16 h.: 110 Kč 
  16 – 21 h.:  140 Kč 
     víkendy:  110 Kč 
FITNESS  denně od 9 do 21 hod. 
 Cena: Vstup 45 Kč, 10 vstupů 400 Kč 
 Měsíční permanentka: 450 Kč. 
 Školený personál, osobní trenér. 
KURZY  oddíl JUDO – informace � 777 231 439 
  JUDO pro dospělé           � 777 231 439 
  KARATE pro starší 15 let  � 602 555 355 
  Kurz břišních tanců         � 603 228 076 
  Kurz powerjógy             � 775 372 203 
  Kurz bodyformu             � 775 372 203 
  Kurz aerobik mix             � 775 372 203  
TĚLOCVIČNA  denně od 9 do 21 hod. 

 Pro volejbal, florbal, badminton apod.  
   Možnost pronájmu.        � 605 503 837 
SOLÁRIUM denně od 9 do 21 hod. 
  Cena: minuta 11 Kč, 100 minut 1 000 Kč, 
                         200 minut 1 800 Kč 
IQ PLATE  denně od 9 do 21 hod. 

Cena: Vstup 85 Kč, 10 vstupů 800 Kč, 20 
vstupů 1 500 Kč + další varianty 
permanentek. 
 Novinka v oblasti spalování tuku               
a  zlepšení základní funkce metabolismu. 

Více na http://www.orelzidlochovice.cz 

Důležitá telefonní čísla 
v Židlochovicích  

604 290 319     Městská policie 
547 238 103     Policie ČR, obvodní oddělení 
950 628 111     Hasičský záchranný sbor 
724 371 543     Jednotka dobrovolných hasičů 
547 428 747     Městský úřad, ochrana obyvatel 
 

ZŠ Židlochovice  aneb  Jak jsme v létě nezaháleli 
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Devítka v dějinách Židlochovic –9. část 

1869 
O zřízení lékárny bylo usilováno od r. 1855. Teprve však r. 1868 byla c.k. 
místodržitelstvím povolena a dekretem okresního hejtmanství 
v Hustopečích ze dne 16. října 1896 byl prvním židlochovským 
lékárníkem jmenován Magistr Pharmacie Karel Blodig ze Svitav. Původně 
byla lékárna v dnes zbourané barevně. Budova dnešní lékárny je z roku 
1911. 

1939 
3. října 1939, v době okupace našich zemí německými nacisty, byly 
poprvé vydány potravinové lístky, které omezovaly a znemožňovaly 
jakýkoliv volný prodej potravin i nákup všeho zboží a potravin. Těmito 
potravinovými lístky byly stanoveny tyto týdenní dávky – příděly: chléb 2 
kg pro těžce pracující a 1,30 kg pro děti do šesti let; maso 0,5 kg pro 
těžce pracující a 0,25 kg pro děti; 210 gramů tuků pro těžce pracující a 
200 g pro děti; denní dávka mléka pro děti do šesti let byla ¾ litru a pro 
dospělé ¼ litru. Týdenní dávka cukru byla 400 gramů. Pro vydávání a  

 

 

 
evidenci potravinových lístků,  které pak zůstaly  v  platnosti  ještě  několik  
roků i po osvobození, byl v Židlochovicích zřízen zvláštní zásobovací 
úřad. Lístky na šaty a prádlo byly zavedeny 15. prosince 1939.  

1949 
S rozvojem autobusové dopravy rostla v Židlochovicích potřeba 
vybudovat autobusové garáže. Doposud totiž stávaly přes noc všechny 
autobusy volně u vlakového nádraží, kde bylo také potřebné skladiště 
pohonných hmot. Tak došlo 17. října 1949 k jednání stavební komise, 
která rozhodla postavit garáže ČSAD na ploše 8 000 m² včetně usazení 
dvou cisteren po 30 000 litrech pohonných hmot. Stavba byla zařazena 
do pětiletého plánu. V tomto roce měly Židlochovice tyto autobusové 
linky: Židlochovice – Měnín – Těšany;  Židlochovice – Boleradice;  
Židlochovice – Nikolčice;  Židlochovice – Hustopeče. V době cukrovarské 
kampaně jezdil zvláštní spoj do Šitbořic.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-                                           
 

 

Židlochovice leží cca 20 kilometrů nad jih od Brna na březích řeky 
Svratky. Ve středověku patřily řadě významných rodů. Šlo o Viléma 
Zajíce z Valdeka, pány z Valdštejna či pány z Boskovic. Od 15. století 
měly horenské (horenní) právo, které se týkalo převažujícího 
vinohradnictví. 

Vařit pivo se zde patrně začalo až později, tedy ve století 
šestnáctém. Přesné datum však neznáme. Souvisí však jistě se změnou 
vlastníka, ke které došlo v roce 1508, kdy městečko Židlochovice spolu 
s blízkou Blučinou, Unkovicemi a pustým Kovalovem koupil za 15350 kop 
od Ladislava z Boskovic Vilém z Pernštejna. 

Příchod Pernštejnů znamenal rozvoj vinohradnictví, tak jako jinde na 
pernštejnském panství rozvoj rybnikářství a mj. i stavbu pivovaru. K ní 
došlo pravděpodobně za Jana z Pernštejna1, tedy před rokem 1548. Jeho 
syn Vratislav, který později Židlochovice prodal Janovi Ždánskému ze 
Zástřizl, pak v roce 1559 udělil právo várečné blízké Blučině.2  Uvedená 
listina má důležité vazby i k Židlochovicím. Vratislav obyvatelům Blučiny 
povolil, „aby i jinam na vsi a městečka cizích pánů, které by k panství 
židlochovskému nepřináležely, vystavovati mohli, než na městečka vsi 
Židlochovicím přináležející jim vystavovati ani prodávati nemají. Jestliže 
by sami dostatek piva v městečku (Blučina) neměli, takže by odjinud tam 
vézti museli, tehdy odjinud piva bráti nemají nežli z pivovaru 
židlochovského a jestliže by pak se piva v pivovaře židlochovském 
nevařilo, tehdy ze vsi, městeček k panství židlochovskému příslušejících 
od nich zase piva bráti mají a ne odjinud. 3 

Listina tedy nepřímo potvrzuje existenci židlochovského pivovaru, 
který měl pochopitelně v rámci panství jistou supremaci. Obyvatelé 
Blučiny  nemohli  své  pivo  distribuovat  v  rámci  panství  mimo  samotné  

 

městečko a v případě, že by jim  pěnivý mok z vlastního provozu 
nedostačoval měli pivo brát ze Židlochovic, případně z jiných městeček 
panství. Prakticky totožnou listinu vydal totiž Vratislav z Pernštejna i pro 
Nosislav, a to ve stejný den 23. 3. 1559. Pivovar v Nosislavi zanikl za 
třicetileté války. 4 

Vraťme se však k Židlochovicím. Panství v druhé polovině 16. století 
získávají Žerotínové, s nimiž je spojeno zejména období náboženské 
tolerance. V roce 1592 Fridrich ze Žerotína stanovil nové podmínky plnění 
robot. Listina se zmiňuje i o pivu, a to ve smyslu stanovení povinnosti 
odebírat pivo z vrchnostenského pivovaru a jeho prodeje v obecním 
šenku. 5   Z obecních účtů pak je možné rekonstruovat spotřebu piva 
v městečku. V roce 1556 se například vyšenkovalo 320 sudů, v roce 1588 
270, v roce 1599 318 a např. v roce 1611 448 sudů. 6 

Co se týče dalších informací o židlochovickém pivovaře, ty jsou 
pouze kusé. Vlastivěda moravská udává k polovině 18. století výstav 
1216 ¼  sudu piva.7    Ve druhé polovině 19. století byl pivovar 
pronajímán. V letech 1865–70 je s otazníkem uváděn pachtýř Eduard 
Kasalovský. Naposledy byl pivovar v provozu roku 1873.8 

K rozřešení zůstává otázka lokalizace pivovaru. Podle Vlastivědy 
moravské9 stával pivovar na místě bývalého kasina, dnes sokolovny 
v bezprostřední blízkosti známého zámku a dnešní ulice Nádražní, tedy 
poblíž řeky Svratky. Hostinci vedle kasina se říkalo „na bednárně“, což 
má jistě úzkou souvislosti s hospodářským zázemím pivovaru. Pivovarský 
objekt se tedy do dnešních dnů oproti např. cukrovarskému 
v Židlochovicích nedochoval, i když i ze slávy cukrovaru zbylo také jen 
minimum. 

Filip Vrána 

Poznámka: Údajně je v prostředním bloku budovy č. p. 160 (pošta) ve sklepě stará kamenná studna, která mohla v minulosti sloužit jako zdroj vody 
pro židlochovický pivovar.                                                                                                                                                                                              –-kv–- 
 
1 Přibylová, J. Hospodaření městečka Židlochovice v 2. polovině 16. století a počátkem 17. století. Diplomová práce. HÚ MU v Brně 2001, s. 28. 
2 Pivovar byl zbořen teprve nedávno, nicméně díky mikropivovaru Xaver se v Blučině tradice vaření piva udržuje na výborné úrovni dodnes. 
3 MZA Brno, F 104 – Velkostatek Židlochovice 1445–1918, i. j. 1436, kart. 360, fol. 1, č. 29. Blíže k dějinám pivovaru v Blučině Melichárek, A. Dějiny městečka  
  Blučiny, Blučina 1929, s. 116 -129. 
4 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 193,194. 
5 MZA Brno, SOkA Brno-venkov, C-162 – Archiv města Židlochovice 1445–1945 (1958), i. č. 6.  
6 Přibylová, J. Hospodaření městečka Židlochovice v 2. polovině 16. století a počátkem 17. století. Dipl. práce. HÚ MU v Brně 2001, s. 28 a 29. 
7 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 63. 
8 Likovský, Z. Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869–1900, s. 51. 
9 Kratochvíl, A. Vlastivěda moravská Židlochovský okres, Brno 1910, s. 84. 

Vaření piva mezi vinicemi 
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I v říjnu se najdou pěkné dny, které můžeme využít na výlety a cestování. Podívejme se tentokrát k našim jižním sousedům a zajeďme si na 
celodenní výlet do Burgenlandska. 

Burgenland, v českém překladu Země hradů, je nejvýchodnější 
rakouská spolková země, jejíž území bylo od středověku až do doby po  
1. světové válce předmětem sporů mezi Rakouskem a Maďarskem. 
Součástí Rakouska se toto původně nejzápadnější maďarské území stalo 
až roku 1921. Burgenland má rozlohu 3966 km² a zhruba 278 000 
obyvatel (nejméně ze všech spolkových zemí). 

Hlavním městem této spolkové země je Eisenstadt, který rozhodně 
doporučuji navštívit. Leží mezi dolnorakouským Vídeňským Novým 
Městem a Neziderským jezerem a žije v něm pouze necelých 13 tisíc 
obyvatel.  V roce 1622 se stal sídelním městem bohaté maďarské rodiny 
Esterházyů a koncem třicetileté války získal statut svobodného města. 
Eisenstadt je spjat se jménem hudebního skladatele Josepha Haydna, 
jenž od roku 1761 působil u Esterházyů jako kapelník a sbormistr. 
Projděme se alespoň krásným zámeckým parkem v anglickém stylu a 
v případě času navštivme i interiéry zámku.  Ve dvou třetinách prostor 
sídlí zemská vláda, zbytek můžete zhlédnout během organizované 
prohlídky. Zvlášť zajímavý je Haydnův sál, kde skladatel dirigoval 
zámecký orchestr. Sál bohatě zdobí fresky a má vynikající akustiku. 
Podívejme se také na nedaleké náměstí, kde nás upoutá krásná 
renesanční radnice nebo nádherný kostel sv. Martina.  

Naše další cesta by měla vést k Neziderskému jezeru (Neusiedler 
See) do městečka Rust. Blízkost jezera nám prozradí množství čápů, 
kteří  mají  hnízda  téměř  na  každém  domě. Podle informačních tabulí  

snadno nalezneme cestu k přístavišti u jezera, které je druhým největším 
stepním jezerem v Evropě. Jeho průměrná hloubka je necelé dva metry. 
Obvod jezera je porostlý rákosím. Jen v Rustu kolem přístavu je rákos 
vysekán a naskytne se nám pohled na jezerní plochu. Ta je určena 
vodním sportům. Asi neodoláme pěknému posezení na terasách 
restaurace, která je umístěna bezprostředně na jezerním břehu. Jistě si 
také povšimneme malebných vinných sklípků, kde často účinkují skvělé 
cikánské kapely.   

Zvolíme-li cestu přes Moravské pole (Marchfeld), nezapomeňme se 
zastavit u památníku mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Krůty) a 
Jedenspeigen ležícím 30 km jižně od Břeclavi. Na den sv. Rufa v 26. 
srpna 1278  tu byla svedena bitva, ve které proti sobě stanula vojska 
Rudolfa I. Habsburského proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. 
V bitvě šlo především o babenberské dědictví (Rakousy a Štýrsko), které 
původně získal Přemysl, ale o něž usiloval také Rudolf, aby se jeho 
potomci stali říšskými knížaty, jimiž dosud nebyli. Král železný a zlatý, jak 
byl český král nazýván, tu byl zabit a česká vojska poražena. Výsledkem 
bitvy bylo definitivní potvrzení nově nastoleného habsburského panství v 
Rakousích a Štýrsku, které se staly tzv. dědičnými habsburskými zeměmi 
a daly základ geopolitickému uspořádání, které přetrvalo téměř šest a půl 
století, do roku 1918. 

Zdroj: Rakousko -  průvodce, vydalo nakladatelství Olympia Praha 1993.                                                                                                  
–-kv–- 

 
 
 

• V pátek 11. září 2009 byly dokončeny práce na I. etapě opravy autobusového nádraží v Židlochovicích. Mimo rozšíření 
nástupišť a instalace přístřešků a mobiliáře je největším přínosem elektronická tabule s informacemi o odjezdech autobusů a 
jiných sdělení přímo z dispečinku Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Slavnostního symbolického 
otevření se zúčastnili radní a zastupitelé města, starostové některých okolních obcí, zástupce firmy KORDIS a dodavatele 
stavby DIRS Brno s.r.o. Finanční prostředky na akci ve výši téměř jednoho milionu poskytl Jihomoravský kraj (90 % nákladů). 
Je smutné, že hned další den se našel vandal, který zastávku poničil sprejem.  

• Už druhý ročník zámeckých slavností se opět vyznačoval velikým zájmem i účastí mnoha stovek návštěvníků. Ti měli možnost 
zhlédnout například šermířský souboj v podání skupiny Asmodeus, či jarmark tradičních řemesel. Zájemci si také mohli prohlédnout interiér zámku.  

• Více než 700 návštěvníků se zúčastnilo letošních hodů. Počasí si poněkud překvapivě zahrálo s pořadateli, když se v sobotní podvečer přihnala bouřka 
s neobvykle intenzivním deštěm a krupobitím. Naštěstí se však následky bouřky podařilo zavčas odstranit a tak ke spokojenosti pořadatelů i účastníků hodů 
úspěšně proběhla hodová zábava.  

• Početná veřejnost se mohla na fotografiích Pavla Vrby seznámit se zájezdem Židlochovického dětského pěveckého sboru Skřivánek do Japonska.  
• V polovině září byly opraveny na radnici sluneční hodiny nákladem cca 55 tisíc Kč; dotaci poskytlo Ministerstvo kultury z fondu podpory obnovy kulturních 

památek. Spoluúčast města činila 5600 Kč. Opravu provedl akademický malíř Václav Holoubek. 
• Poděkování si zaslouží ing. Vít Havel, který s neobyčejnou trpělivostí a ve svém volném čase zachycuje všechny složité změny způsobené stavebními 

opravami na okolních komunikacích. V  posledních měsících tak už po několikáté zpracovával jízdní řád autobusové a železniční dopravy, který se 
v důsledku postupujících oprav stále mění. Vzorně a přehledně upravený jízdní řád naleznete na webových stránkách města. 

• Milovníci výtvarného umění mohou navštívit výstavu impresionismu v muzeu Albertina ve Vídni, která byla otevřena 11. září t. r. a potrvá až do ledna 2010. 
Muzeum Albertiny je otevřené denně od 9 do 18 hodin, navíc ve středu až do 19 hodin. Z vídeňského vlakového nádraží Südbahnhof jezdí každých deset 
minut tramvaj na stanici Opera nedaleko galerie Albertiny. Pro české turisty je k dispozici také průvodce v českém jazyce.  Vstupné:dospělí 9.50 euro, 
senioři 8 euro.  Více informací na www.albertina.at. 

• V souvislosti s připravovanými říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhla v první polovině srpna v našem městě bez větší 
pozornosti veřejnosti návštěva předsedy ODS Mirka Topolánka a také místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Vzhledem k nečekanému posunutí voleb 
na jaro příštího roku se tyto předvolební návštěvy představitelů našich dvou největších politických stran staly zbytečnými a bezpředmětnými. 

• Od začátku září zřídila radnice v Hrušovanech vlastní obecní policii. Zanedlouho se k ní má přidat i jednotka republikové policie.            Rovnost 17. září 2009. 
• 5. září zahájilo mateřské centrum Robátko svou činnost Slavnostním otevřením, které se konalo v areálu Robertovy vily, samotné centrum naleznete ve 3. 

podllaží vily. MC Robátko nabízí řadu kroužků pro děti do šesti let, nepravidelné akce pro celé rodiny a v budoucnu se objeví i nabídka kurzů pro dospělé. 
Podrobnější informace o Robátku naleznete na www.mcrobatko.cz 

• Dům kultury v Hodoníně pořádá ve dnech 9. – 11. října prodejní a výstavní trhy pod názvem Hodonínská zahrada. Informujte se na www.dkhodonin.eu. 
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