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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Nechejte si vyprávět … 

Od sametové revoluce uplynuly již dvě desítky let. Za tuto dobu vyrostla nová generace, 
která nemá žádné povědomí o komunistickém režimu ani o sametové revoluci, která 

totalitní systém svrhla. Snad nám tehdy tolik nevadil nedostatek mnohého zboží, jako spíš 
nedostatek demokracie a toho nejcennějšího, co člověk má – pocitu svobody. A tak si 

nechejte vyprávět… 

… jak byly hranice naší republiky obehnány 
ostnatými dráty nabitými elektřinou a hlídány 
pohraničními vojsky  

… jak byli občané omezováni ve svých základních 
právech, když nemohli vycestovat ani za 
svými blízkými příbuznými, kteří bydleli 
v zahraničí  

… jak jste sice vlastnili pas, ale stejně jste 
nemohli nikam vyjet – museli jste ještě žádat 
o výjezdní doložku 

… proč tisíce lidí v době komunistické režimu 
emigrovalo a proč další tisíce byly vězněny 
v táborech nucených prací 

… proč byly zrušeny soukromé živnosti a proč 
rolníci byli donucováni vstupovat do 
zemědělských družstev 

… jak v obchodech chybělo zboží od toaletního 
papíru a pracích prášků po maso a jižní ovoce; 
jak se vlastně nenakupovalo, ale neustále 
něco shánělo  

… jak se plnily plány výroby na sto a více 
procent a stále něco v obchodech chybělo   

… proč jste museli čekat i několik roků na 
automobil  

… proč se mnohdy i nejlepší žáci nemohli dostat 
   na střední či vysokou školu 

… proč nebylo žádoucí, aby děti chodily do 
náboženství a proč přihlášky do náboženství 
musela přijímat a kontrolovat škola  

… jak se obyčejné džíny dostaly koupit jen za 
bony v Tuzexu 

… proč naše koruna nebyla nikde směnitelná 

… co byla Charta 77 a kdo byli třídní nepřátelé 

… proč se stály fronty nejen na maso, ale i na 
knihy 

… proč do prvomájových průvodů a na oslavy 
VŘSR musely chodit i školní děti 

… jak se manifestačně chodilo k volbám a jak 
všichni navržení kandidáti byli vždycky zvoleni 

… komu a proti komu sloužily Lidové milice 

… co byly pracovní soboty, brigády a akce „Z” 

… jak byly rušeny rozhlasové stanice Svobodná 
Evropa a Hlas Ameriky a jak komunistům 
vadily i pořady rakouské televize 

… čím se vyznačovalo období husákovské 
normalizace a jak byla pošlapávána základní 
lidská práva  

… a ještě další a další absurdity, které se příčily nejen zdravému rozumu, 
 ale také byly mnohdy protizákonné. 

-kv- 
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Výběr z usnesení ZM 30. září 2009 
ZM rozhodlo: 

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

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

� dodatku k pořízení změny č. VI územního 
plánu města Židlochovice 

ZM schvaluje: 

� rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu  r. 2009. 
� zřizovací listinu Mateřské školy Židlochovice, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

� zřizovací listinu Základní školy Židlochovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

� účast Města Židlochovice v obchodní 
společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem 
Zastávka, Hutní osada 14, PSČ 664 84, IČ 
28310942, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, 
vložka 60416. Město se stane společníkem 
této společnosti tak, že na základě zvýšení 
základního kapitálu společnosti převezme 
závazek k novému vkladu ve výši 25 000 Kč 

ZM zvolilo: 
� ve veřejném hlasování Vlastimila Helmu,  
 

starostu města Židlochovice, zástupcem města 
Židlochovice ve společnosti KTS EKOLOGIE 
s.r.o., IČ 283 10 942, se sídlem Zastávka, 
Hutní osada 14, PSČ 664 84 

ZM souhlasí: 
� s podáním žádosti o dotaci na projekt 

„Setkávání v duchu tradic-Židlochovice,Gbely“ 
a s uvolněním finančních prostředků ve výši do 
405 000 Kč 

Výběr z usnesení RM 2. října 2009 
RM rozhodla: 
� zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 

Židlochovice, Fotbalovému klubu Židlochovice; 
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Výzva starosty 

Vážení občané,  
V letošním roce vstoupila v platnost tzv. „chodníková“ novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Ta říká, že 

vlastník místní komunikace nebo chodníku zodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní 
komunikace nebo průjezdního úseku silnice. Zjednodušeně řečeno – ukládá obcím starat se o všechny komunikace, které jsou v jejich 
majetku. Doposud měli povinnost uklízet chodníky majitelé přilehlé nemovitosti. 

Městu, jako vlastníku téměř všech chodníků v Židlochovicích, z toho vyplynula nová povinnost – starat se o úklid sněhu nejen na 
silnicích, ale také na chodnících. S vedením města jsme probírali možnosti odklízení sněhu na současných více než 15 km chodníků 
v našem městě – termíny, počet potřebných pracovníků v pohotovosti a finanční náklady. Mnohé z těchto neznámých neumíme 
odhadnout, ale jedna jistota tu je – bez pomoci občanů to město uspokojivě zvládnout nemůže. Z vlastní zkušenosti všichni víme, že 
pokud se chodník s čerstvě napadeným sněhem neodklidí hned, ušlape se, namrzne a jeho údržba nás stojí daleko větší úsilí. 
Představa, že má město v pohotovosti armádu pracovníků nebo dodavatelů, kteří v kteroukoli denní dobu nastoupí nejlépe na všechny 
chodníky hned, je nereálná. Město Židlochovice zajišťuje zimní údržbu dodavatelsky, na základě výběrového řízení. Roční náklady na ni 
doposud činily průměrně 250 tis. Kč. V rozpočtu pro rok 2009 nebylo počítáno s navýšením této položky, protože novela zákona o 
pozemních komunikacích byla schválena až po jeho přijetí. Pokud bude muset město podstatně navýšit finance na úklid, bude je muset 
jinde v rozpočtu ubrat. 

V našem městě máme 15 175 m chodníků různé kvality (nepočítáme sadové a parkové cesty). Město doposud zajišťovalo zimní 
údržbu 5 860 m hlavních a nejfrekventovanějších chodníků. Dále je při zimní údržbě udržováno 12 km vozovek. Zimní údržba se podle 
intenzity sněhových srážek zvládala u vozovek do 6 hodin, u chodníků během 4,5 hodiny od zahájení prací. A právě především doba, 
kdy je možné ekonomicky zvládnout úklid, je důležitá. Stávající plán zimní údržby komunikací byl rozšířen a pro zimu 2009–2010 bylo 
město rozděleno na úseky podle kategorie naléhavosti úklidu. Dodavatelská firma by měla zajistit na těchto úsecích odstraňování 
sněhu a posyp náledí do určité stanovené doby. Ta je pochopitelně odstupňována podle naléhavosti a frekvence dopravního využití 
komunikace. Údržba vozovek zůstává nezměněna (3 časové vlny). Zimní údržba chodníků byla upravena: v 1. vlně údržby budou 
ošetřeny všechny chodníky v centru města a chodníky vedoucí k občanské vybavenosti (školy, lékaři, úřady) – doba trvání cca 3 
hodiny. Ve 2. vlně budou ošetřeny chodníky na sídlišti Družba a v obytných částech města ve svahu za další 4 hodiny, a v 3. vlně 
chodníky v obytných a ostatních okrajových částech na rovině za dalších pět hodin. Část méně frekventovaných chodníků, kde je 
možné využít chodník na protější straně ulice, nebude v zimě městem udržována.  

Je důležité upozornit, že město zajišťuje jen zimní údržbu místních komunikací a tím nejsou vlastní přístupové chodníky a vjezdy 
k jednotlivým nemovitostem. Dále upozorňujeme, že město nezodpovídá za závadu způsobenou sousední nemovitostí, a to například 
spadlým sněhem ze střechy domu a dále zejména vodou vytékající ze střešních svodů na místní komunikace (nebezpečí vytvoření 
ledovky). 

Všem nám jde hlavně o to, aby chodníky byly v zimním období uklizeny a mohly tak co nejlépe sloužit svému účelu, tedy 
bezproblémové chůzi občanů městem. Proto bychom jistě všichni přivítali, kdyby byla (stejně jako doposud) ctí a prestiží majitelů domů 
starost o to, jak vypadá chodník před jejich nemovitostí a nečekali v okrajových částech města až dvanáct hodin na to, jak město úklid 
zajistí. Ten, kdo se o jeho stav dobře stará, dává svému okolí najevo, že mu není lhostejné, jak město vypadá. 

 Proto bych rád nyní, kdy se rychle blíží zimní období, apeloval na nás všechny, aby novela zákona neznamenala žádnou 
změnu v zaběhlých zvyklostech v údržbě chodníků.                                                                                                   Vlastimil Helma, starosta 
 

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

     smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu určitou 
jeden rok, od 5. 10. 2009  

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 4, 
v domě č. p. 347, Coufalíkovo nám. 
v Židlochovicích; smlouvu uzavřít na dobu 
určitou od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010  

� vyhlásit záměr pronájmu pozemků v přední 
části areálu bývalého cukrovaru na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou dva měsíce dle 
přílohy 

� provést navýšení nájemného v roce 2010 podle 
zákona č. 107/2006; navýšení provést od 1. 2. 
2010 

RM schvaluje: 
� příspěvek Fotbalovému klubu FC Židlochovice 

ve výši 3 100 Kč na pronájem tělocvičny v ZŠ 
Židlochovice, Tyršova 611 

� návrh Pravidel pro vyřizování petic a stížností 
na Městském úřadu Židlochovice s účinností 
od 5. 10. 2009 

RM ukládá: 
 

� připravit „ Grantová pravidla pro přidělování 
příspěvků neziskovým organizacím ve městě“. 

� vydat Organizační řád Městského úřadu 
Židlochovice jako závazný dokument pro 
Městský úřad Židlochovice 

� prověřit možnost připojení objektů VAS 
Židlochovice na ul. Lidické a ČOV Židlochovice 
na pult centrální ochrany Měst. policie 
Židlochovice, popřípadě vypracovat návrh 
smluv na zabezpečení příslušných objektů 

� provést kontrolu neplatičů nájemného 
v bytových i nebytových prostorách města 

� komisi životního prostředí navrhnout řešení 
přemnožených holubů ve městě 

� přepracovat plán zimní údržby 
� vyhlásit výběrové řízení na zajištění zimní 

údržby města a upravit návrh komisionářské  
smlouvy na zimní údržbu 

RM projednala: 
� možnost zřízení „školičky“ v družině ZŠ 

Židlochovice  
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Datové schránky 
Na základě zákona č. 300/2008 Sb. byla v měsíci říjnu aktivována datová schránka města Židlochovice. Datová schránka je elektronické úložiště, 

které slouží k odesílání a přijímání dokumentů v elektronické podobě a nahrazuje tak zasílání dokumentů v podobě listinné.  
 Datová schránka je ze zákona povinná pro všechny orgány veřejné moci a pro právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. 

Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, si mohou o zřízení datové schránky požádat 
na kontaktním místě CzechPOINT.  

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, 
orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, 
která má zpřístupněnu svou datovou schránku, může doručit dokument orgánu veřejné moci jejím prostřednictvím.  

Datovou schránkou se nedoručují dokumenty tajné, dokumenty, které nemají přiděleno číslo jednací, projektové dokumentace, reklamní letáky a 
dokumenty, jejichž povaha to neumožňuje – např. občanské průkazy, řidičské průkazy, rybářské lístky, legitimace apod. 

Podrobné informace na internetové adrese: www.datoveschranky.info.               Taťána Lukšová, odbor vnitřní správy  

Změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel 

31. srpna 2009 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Nová vyhláška podle svého čl. III nabývá účinnosti dnem 15. září 2009, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 a 32, která nabývají účinnosti dnem 
1. ledna 2011. 

Hlavní změnou, která se dotkne prakticky všech motoristů, je změna obsahu povinné výbavy motorových a přípojných vozidel.  
Některé změny jsou účinné hned od 15. září 2009, jako například možnost provozovat vozidlo bez rezervní pneumatiky. Pro vozidla kategorií M1 a 

N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 však tato možnost platí pouze tehdy, je-li to se souhlasem výrobce, popřípadě jsou-li vozidla stejného typu 
uváděna na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s vyhláškou. Vozidlo bez rezervního kola musí být vždy vybaveno sadou pro bezdemontážní 
opravu pneumatiky, popřípadě musí být uzavřena smlouva na nonstop asistenční služby po celé ČR – např. ACA1213  (www.aca1213.cz ).   

Podobně se od 15. září 2009 zavádí nový povinný obsah autolékárniček.  
Jejich součástí se mimo jiné stane leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Podle přechodného ustanovení vyhlášky mohou být nicméně až 

do 31. prosince 2010 všechna vozidla (stará i nově uváděná do provozu) vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 
dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Počínaje dnem 1. ledna 2011 však ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, musí již být užita 
lékárnička, která odpovídá novelizované vyhlášce, včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody. 

Od 1. ledna 2011 bude také povinné mít v motorovém vozidle (včetně motocyklů) reflexní vestu, resp. oděvní doplněk s označením 
z retroreflexního materiálu. 

 Ing.Bc.Jiří Buchta, vedoucí odboru dopravy MěÚ 
 
 
 

V dnešním vydání se podíváme do regálů odboru vnitřní správy a dopravy ještě jednou. 
Od té doby, kdy si lidé stanovili čas jako měřítko průběhu pozemského života, mohli zaznamenávat i kolik letních slunovratů se dožili či kolik zim 

přežili. Vzhledem k historii lidstva není tak dávná doba, od kdy můžeme v psaných záznamech sledovat stáří obyvatel v našem městě a okolí. Většina 
matričních záznamů je dochována až od konce Třicetileté války, tedy od poloviny 17. století, i když výjimky se najdou i v našem kraji.  

Tak daleko jsme nenahlíželi především proto, že jsme sledovali dosud žijící obyvatele. 
Uvádím pár zajímavostí z evidence obyvatel: Nejstaršími obyvateli v našem městě k dnešnímu dni 14. 10. 2009 je muž narozený v roce 1914 a 

žena narozená v roce 1917. Nejstaršími obyvateli v celém správním obvodu jsou však dva obyvatelé z blízkého Měnína s rokem narození 1912 (žena) 
a 1913 (muž). Příhodná jsou i jejich křestní jména, která se dnes užívají jen ojediněle – Žofie a Ferdinand. 

Možná Vás zaujme, že v našem registru řidičů s platným řidičským oprávněním registrujeme nejstaršího řidiče ve věku 92let z Vojkovic a nejstarší 
řidičku také ve věku 92 let z Rajhradu. 

Ještě jedna věková kuriozita. Na našem úřadu jsme letos zaznamenali nejmladšího držitele cestovního pasu, hrušovanského občánka ve věku 
jeden měsíc. Pro srovnání nejstarší držitelkou platného cestovního pasu je obyvatelka Holasic ve věku 78 let. 

Pozn. Omlouváme se, že údaje jsou ochuzeny o celá jména, neboť jejich uvádění nám neumožňuje zákon. 
Zpracoval: Mgr.M.Cvrk, dle podkladů OVS MěÚ – J. Krišpínová, L.Tesařová a OD MěÚ – I.Palášková 

 
 
 
V týdnu od 6. do 10. října se v 62 městech po celé České republice 

uskutečnil šestý ročník sbírky Junáka a Člověka v tísni Postavme školu 
v Africe. Skauti v Židlochovicích se do pořádání zapojili již počtvrté. Po 
dva dny místní skauti a skautky procházeli ulicemi a oslovovali 
kolemjdoucí, akce proběhla rovněž na gymnáziu a základní škole, kde 
žáci i rodiče přispěli nemalým dílem k celkové vybrané částce v našem 
městě – 14 935 Kč. Vězte, že je to o třetinu více než v kterémkoliv 
z minulých ročníků, což je skvělé. Novinkou u nás byla možnost přispět 
také zakoupením sbírkového trička – těch se prodalo 19 a bylo tak 
získáno navíc dalších 3 770 Kč na rozšíření vzdělání v jednom 
z nejkrásnějších, ale bohužel i nejzaostalejších států světa, v Etiopii. Díky 
nám a všem dárcům zde mohlo být postaveno již devět škol pro 1 960 
dětí.  Dokážete  si  představit  1 960 šťastných  dětí, které  mají najednou  

 

před sebou vidinu lepší budoucnosti? Už nebudou negramotní jako jejich  
rodiče, budou se aktivně podílet na řešení problémů své země. 
Začarovaný kruh se začne měnit, najednou z něj bude klubíčko. Až se 
toto klubíčko rozmotá a najde se konec, bude po všem. Problémy se 
budou řešit! Všichni budou vědět o viru HIV a nebudou jej brát na lehkou 
váhu. Jejich země se začne rozvíjet a postupovat kupředu. Stát bude 
schopný zajistit vzdělání a zdravotní péči pro každého. Už nebude 
potřeba pomoci ostatních, dokážou se postarat sami o sebe. To je naším 
největším cílem, naším přáním. 

Chtěl bych vyslovit obrovské díky všem, kteří se na organizování 
sbírky podíleli a všem, kterým není situace ostatních lhostejná, a přispěli. 
Díky. I sebemenší částka může být součástí něčeho velkého a 
prospěšného…  

       Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen 

Z úředních regálů  
 

I Židlochovice staví školy v Etiopii  
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Krajinotvorná a životodárná vegetace 
Snad není pochyb o tom, že vegetace rostoucí v prostorách kolem nás má velký, především 

krajinotvorný a životodárný význam. Co jiného může pustý pozemek změnit více než rostlinné 
společenství stromů a keřů v menších i větších skupinách, pravidelného i nepravidelného tvaru, 
vzniklé třeba samovolně náletem semen, nebo umělou výsadbou i ve stromořadí či jednotlivě jako 
solitery. 

Vzrostlá zeleň nejenže krajinu ochraňuje, oživuje a člověku zkrášluje, ale nabízí svoje zelené 
prostředí mnoha živočichům. Ti vznik každé nové vegetace v krajině vděčně přijímají, neboť jsou 
na ni svým životem přímo vázáni. Je jejich vlídným hostitelem, mnohdy novým domovem, zelenou 
oázou klidu a místem bezpečí. 

Toto konstatování významu vegetace v krajině platí stejně pro roztroušenou zeleň, jako jsou 
remízy, větrolamy v polích, ovocné stromy v sadech, stromoví podél řek a komunikací, ale také 
pro stromy rostoucí v ulicích našeho města a jeho náměstí. Samozřejmě také pro vegetaci na 
pozemcích v areálu zdejšího sídliště, kde vyplňuje prázdná místa a doslova do něj vrůstá. 

Z oken některých bytů už lidé vidí vyšší stromy jehličnanů a listnáčů, jak jim, dá se říci, svými 
vrcholy zvědavě nakukují dovnitř i ve vyšších patrech domů. Tam, kde tomu tak dosud není, se 
obyvatelé sídliště jistě také dočkají, neboť výsadba stromů tam pokračuje, díky snaze 
kompetentních činitelů našeho města. 

Žel lesy, jako takové, v našem blízkém okolí nezůstaly. Dlouho ustupovaly orné půdě a městu 
se dost vzdálily. Ale máme zámecký park, kus živé přírody přímo ve městě. „Naše kopce“ vždy na 
jaře zdobí bělavé květy velkého množství ovocných stromů, v létě z jejich zeleně prosvítají zlatavé 
plody meruněk. Paprsky podzimního slunce přidávají barevnosti vegetaci jižních strání nad 
městem. 

I když vegetace v krajině je z mnoha hledisek nezastupitelná, lze připustit, že její estetický 
efekt může na některých lokalitách řešit i její kombinace s výstavbou architektonicky vhodných 
staveb, třeba lidských sídel. 

Velmi prozíravým počinem při zakládání městské vegetace byla výsadba ochranného 
zeleného pásu po pravé straně silnice ze Židlochovic do Vojkovic, v úseku od „věžáku“ po most 
přes řeku Cézavu. 

Označit ho větrolamem nemůžeme, protože nejde o zelenou stromovou hradbu tlumící 
nápory výsušného větru na rovinatých polích, ale zelenou hradbu zachycující smog, prach a hluk 
z dopravy na této frekventované silnici. Žel, účinnost tohoto zařízení se snižuje v zimním období, 
kdy jsou listnaté stromy holé, bez listí, a proto pro negativní vlivy ze silnice prostupnější. Jistě to 
vylepší některá z potřebných rekonstrukcí porostu, těžbou přerostlých listnáčů a jejich nahrazení 
jehličnany a doplnění přízemním křovinným patrem k jeho zahuštění a zvýšení účinnosti.  

V souvislosti se založením této zelené hradby v blízkosti sídliště je vhodné vzpomenout pana 
JUDr. Mirko Rosenbauma, soudce ve výslužbě, který patřil mezi nejhorlivější propagátory jejího 
vzniku. Sám také odvedl mnoho fyzické práce při jeho výsadbě a další údržbě. Tento ochranný 
porost můžeme považovat také za jeho živý, zelený pomník. 

Augustin Vlašic 

Přispějte potřebným 
Také letos budeme pokračovat v tradici pletení, kterou v roce 2006 založila pí Lidmila Šotnarová. 

Scházet se budeme každé liché pondělí v měsíci od 8.30 do 10 hod. 
 v MKK. na Brněnské ulici.  

Podle svého zaměření budeme plést přízová obinadla nebo ze zbytků vlny papuče, ponožky, 
čepice, šály pro děti,nátepničky na klouby pro dospělé. 

Máte-li zájem, přijďte pomoci i vy. Pokud nemůžete plést, přijmeme i zbytky příze a vlny. V 
roce 2008/2009 pletlo 22 žen. Oblastní charitě v Uherském Hradišti jsme zaslaly 222 pletených 
obinadel, která dále odesílají malomocným. Zásilka vážila 6,8 kg. 

Do Fakultní nemocnice v Brně jsme poslaly pletené soupravy pro nedonošené děti. 
Čepice, šály, rukavice, ponožky byly předány skupině dětí z partnerského města Svaljava, 

které byly na letním táboře v Židlochovicích. Na Ukrajině je předají příslušným institucím. Pletené 
věci vážily 17,7 kg.  

Naši obětavou práci ocenili a poděkování zaslali pracovníci oblastní charity v Uherském 
Hradišti, Fakultní nemocnice Brno, představitelé MěÚ Židlochovice i zástupci partnerského města 
Svaljava.                                                                                                                    Marie Štyglicová 
 

Zahrada v listopadu   

V okrasné zahradě: 
Do poloviny měsíce můžeme ještě 

vysazovat růže. Z cibulových květin lze 
sázet modřence a cibulnaté kosatce. 
Z předokenních truhlíků odstraníme letničky. 
Matečné rostliny velkokvětých chryzantém 
vyryjeme ze záhonů, vsadíme do květináčů 
a uložíme k přezimování. Okrasné dřeviny a 
trvalky pohnojíme uleženým kompostem a 
přihrneme. Keřové růže obryjeme. Záhony 
s dvouletkami přikryjeme chvojím. 

V ovocné zahradě: 
Pokud není půda zamrzlá, můžeme do 

poloviny měsíce ještě sázet ovocné dřeviny. 
Broskve je vhodné ošetřit po opadu listí proti 
kadeřavosti. Od pat stromů odřežeme 
kořenové odnože. Spadané listí 
shrabujeme, vápníme a kompostujeme.  

V zelinářské zahradě: 
Ukončíme sklizeň kořenové zeleniny. 

V teplejších polohách končí období pro 
sázení ozimého česneku. Kontrolujeme 
zdravotní stav uložené kořenové zeleniny. 
Ošetříme kompost.  

                                                                
Podle knihy Rok v naší zahradě         
zpracoval   Jan Šotnar 

� �  � 

Moudrá slova 
Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrně rozdělené bohatství. 
Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozložení bídy. 

Winston Churchill                                    

Ivan Remunda 

PODZIMNÍ 

Listopad přišel 
znenadání. 
Jakoby po špičkách 
se vkrad`. 
Rozhodil zlaťáky 
do vlasů dívence mojí. 
(I do klína jeden spad`.) 
Díky ti podzime, 
musím je posbírat. 

Ze sbírky 
Mámíš mou duši   

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 
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Historie školství v regionu není v rámci Rakouské monarchie žádnou výjimkou. Původně bylo vzdělávání dětí svěřeno církvi. Všeobecně se dostávalo 
vzdělání pouze dětem ze zámožnějších rodin, nebo těm, kterým byla předurčena životní dráha kněze. Teprve v době osvícenství, za vlády císařovny 
Marie Terezie, došlo k „zestátnění“ školství. V roce 1760 byl ve Vídni zřízen Státní úřad pro cenzuru, který se měl věnovat organizaci školství. Za tímto 
účelem začaly postupně po celé monarchii vznikat normální, hlavní a triviální školy. V roce 1774 byl vypracován tzv. „školský reglement“, který byl 
spolu s „všeobecným školským řádem“ uzákoněn. Bylo předepsáno povinné všeobecné vyučování pro všechny děti od šesti do dvanácti let. Školský 
řád říkal: „Děti obého pohlaví, jejichž rodiče nebo poručníci ve městech nemají vůli nebo majetek, aby vydržovali domácího učitele, patří bez výjimky 
do školy.“ Nebyla však povinná školní docházka, ale povinné školní vyučování. 
Na venkově byly zřizovány triviální školy, tedy původně jednotřídní národní školy, kde se děti učily číst, psát a počítat, a povinné bylo i náboženství. Ve 

větších městech byly zakládány hlavní školy se třemi třídami, kde se vyučovala také němčina, dějepis, zeměpis a kreslení. 
 V zemských hlavních městech pak byly umístěny školy normální pro výuku učitelů. 

Na středních školách se od roku 1775, kdy se začala zřizovat i gymnázia, vyučovala latina, fyzika, geometrie, přírodopis, rétorika a poetika. Univerzity 
rovněž prošly reformou, a to hlavně proto, že byl v roce 1773 zrušen jezuitský řád, který do té doby vysoké školy spravoval a vedl. Postupně také 

začaly vznikat školy specializované na určité směry, ať už to byly školy hospodářské, umělecké nebo akademie zaměřené na výuku jazyků. 
O zřízení škol v některých obcích židlochovického regionu máme poměrně obsáhlé zprávy.  

Většina škol si totiž od samého počátku začala psát školní kroniku.  

Blučina měla šestitřídní školu umístěnou ve dvou budovách z let 1891 a 
1915. V nové škole byl umístěn i obecní chudobinec.  
V Bratčicích byla škola zřízena roku 1788 v č. p. 69. Od roku 1791 ji 
převzala kounická vrchnost. V roce 1813 byla školní budova zbořena a do 
roku 1865 se vyučovalo v domě č. p. 64. Poté byla vystavěna nová školní 
budova. Škola zde byla původně jednotřídní a od roku 1884 dvoutřídní. 
Hrušovany u Brna měly dokonce školy dvě. Na samém počátku však 
děti chodily do Unkovic, až od roku 1774 v Hrušovanech vznikla 
samostatná jednotřídka. Ke starší české škole přibyla roku 1882 škola 
německá, která však fungovala pouze devět let. 
Ledce byly přiškoleny do Medlova, kam děti chodily do roku 1875, kdy 
bylo vyučování přeneseno do Sobotovic. Roku 1883 zde byla zřízena 
německá škola. 
Měnín měl školu už v 17. století. Na konci 19. století zde již byla pětitřídní 
škola, která byla umístěna v budově z roku 1880. K měnínské škole byl 
přiškolen i Otmarov. 
Moutnice byly přiškoleny do Těšan. Od roku 1830 zde fungovala i místní 
škola jako jednotřídka. V roce 1882 byla postavena nová školní budova a 
škola byla rozšířena na dvojtřídku a od roku 1908 poté na trojtřídku. 
V Nesvačilce fungovala jednotřídka, jejíž školní budova pochází z roku 
1882.  
Nosislav mívala dvě školy – školu katolickou a evangelickou. V obou 
školách se vyučovalo až do roku 1922, kdy byly školy sloučeny. 
V Opatovicích se poprvé začalo vyučovat v roce 1784 v č. p. 51. Od roku 
1856 stála v obci nová škola na č. p. 58. Původní jednotřídka byla 
rozšířena nejprve na dvojtřídku a od roku 1909 na trojtřídku. 
Přísnotice byly do roku 1806 přiškoleny k Unkovicím, poté zde byla 
zřízena jednotřídka a od roku 1887 měly dvojtřídní školu v nové školní 
budově. Od roku 1908 zde byla škola trojtřídní. 
Rajhrad byl vždy větším správním centrem, čemuž odpovídala i škola. K 
Rajhradu byly přiškoleny Popovice a Holasice. Rajhrad se mohl pyšnit 
obecnou šestitřídní školou se třemi pobočkami. 
Rajhradice měly také vlastní školu, která byla trojtřídní a byly k ní 
přiškoleny Rebešovice a Loučka. 
V Rebešovicích vznikla samostatná škola až v roce 1920, kdy byla v 
prvním patře zámečku zřízena jednotřídka. 
V Syrovicích byla první škola zřízena roku 1784, a to pro Syrovice a 
Sobotovice (od r. 1875 měly samostatnou školu i pro Ledce). V roce 1904 
byla vystavěna nová školní budova.  
Unkovice měly od roku 1774 samostatnou školu, kam byly přiškoleny i 
obce Hrušovany, Přísnotice a Žabčice.  
Vojkovice měly od roku 1774 německou jednotřídku, která byla v roce 
1874 přemístěna do nové budovy. Česká škola zde byla založena v roce 
1919. 
Žabčice měly samostatnou školu až od roku 1874. 
Žatčanské děti navštěvovaly místní dvoutřídní školu, k níž byly přiškoleny 
i Třebomyslice.  

V Židlochovicích působila do roku 1790 jednotřídka, která se postupně 
rozrůstala, až byla roku 1864 přemístěna do bývalého špitálu. Od roku 
1882 byla šestitřídní. 

O stavu školství na židlochovicku na konci 19. století pojednává asi 
nejlépe spis Antonína Machače z roku 1887. Mimo jiné se v něm píše: „ 
Celkem jest obecné školství v obcích německých lepší a pokročilejší než 
v českých: školy na Židlochovsku odpovídají požadavkům zákonitým 
poměrně nejvíce, čehož hlavní příčinu v hospodářských a vůbec v 
životních poměrech krajiny Židlochovské hledati sluší. Hlavní překážkou 
žádoucího výsledku v působení škol českých jest veliký počet dětí ve 
mnohých třídách, potom nepravidelná, časem až nedbalá návštěva 
školní. 

Z mapy Moravy zobrazující veřejné obecné školy z roku 1888, která 
je uložena v Rajhradském archivu, lze vyčíst, že v celém židlochovickém 
regionu v této době působily pouze tři veřejné německé školy a sice v 
Ledcích, Medlově a Vojkovicích, kde převládalo německé obyvatelstvo 
(ale např. i v Židlochovicích působila německá obecná škola, ale nebyla 
zařazena mezi státní školy). Když byl v roce 1919 přijat zákon o školách 
menšinových, byly i v těchto původně německých obcích zřízeny české 
školy, které působily vedle německých až do roku 1945, kdy byly 
německé školy uzavřeny.  

Rovněž ve dvacátých letech 20. století začaly vznikat i další školy.    
V Židlochovicích začala od roku 1919 působit měšťanská škola a 
živnostenská škola pokračovací (kde bylo roku 1922 zřízeno oddělení pro 
dámské krejčové), od roku 1922 Odborná škola hospodářská (byla 
určena zemědělcům a vyučovalo se zde hlavně v zimě) a od roku 1926 
Škola výzkumného ústavu včelařského.  

Válečná léta se neblaze zapsala na školství v regionu. Nejen, že v 
Ledcích a Vojkovicích (které byly přičleněny k Německé říši v rámci 
obsazení Sudet) opět začala fungovat pouze německá škola, ale i ostatní 
učitelé v českých školách museli povinně absolvovat kurzy německého 
jazyka. Na jaře roku 1945 bylo vyučování přerušeno kvůli válečnému 
nebezpečí.  

Po skončení 2. světové války se opět rozběhlo kolo reforem. Nejprve 
byly zrušeny na obecných školách 6. – 8. ročníky a od 5. třídy začali žáci 
povinně navštěvovat měšťanské školy. Po roce 1948 se z měšťanských 
škol staly střední školy 1. stupně. V roce 1953 zasáhla do školství další 
reforma, kdy vznikly osmileté střední školy. Ale jelikož se osmiletá střední 
škola ukázala jako příprava pro střední školy (2. stupně) nevhodnou, 
přistoupilo se v letech 1959 – 1962 k přechodu na ZDŠ – Základní 
devítiletou školu.  

Další podstatnou změnou v organizaci školství byla reforma z roku 
1978, která stanovila délku povinné školní docházky na 10 let, z toho ale 
jen 8 let na škole základní. Zatím poslední větší změny se udály v 
devadesátých letech minulého století, kdy se opět vrátil do života princip 
osmiletých středních škol – gymnázií, a na základních školách byla v roce 
1996 zavedena devítiletá povinná školní docházka.  

Mgr. Iva Tycová 

 Z historie školství na Židlochovicku 
 

Prameny: Hustopečsko 1928 – Domovopisný sborník, kolektiv autorů, Vyškov na Moravě 1928 
                Historie školy ve Vojkovicích, Iva Tycová a Jindřiška Mrázková, 2005 
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Orel jednota Židlochovice 
 ve spolupráci s Fitness BOBO  

a Komisí sportu a mládeže při Radě města pořádají  

v sobotu 5. 12. 2009 v 9 hod. 

SQUASHOVÝ TURNAJ 
pro všechny nadšené hráče – ženy a muže 

 včetně začátečníků!!! 

Startovné – 50 Kč za osobu. 

Přihlášky a informace: osobně ve fitness,               
nebo na � 511 119 256 a 774 348 637 

Občerstvení zajištěno! Bohaté ceny pro vítěze! 
   

Komise sportu a mládeže 
 při Radě města Židlochovic pořádá  

 
TURNAJ VE VOLEJBALE 

v sobotu 28. 11. 2009 v 9 hod. 
v tělocvičně Masarykova kulturního domu. 

Informace � 776 108 312 
 

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER 
STŘEDISKA BETLÉM 

V letošním roce pořádá BETLÉM již 9. společenský 
večer s dobročinnou aukcí, která nebude výjimečně 

listopadová, ale mikulášská. Konat se bude opět         
v hotelu Centro v Hustopečích, a to v sobotu          

5. 12. 2009. Dražit budeme výrobky našich klientů, 
umělecká díla věnovaná místními umělci a kvalitní vína 

z krásných moravských vinic. Program zpestří 
hudebním vystoupením brněnská skupina Svítání 
prezentující „Original Czech Music“ a na závěr je 

připraven bohatý raut.  
Všichni jste srdečně zváni prožít příjemný večer s 
možností zakoupit originální dárky pod vánoční 

stromeček.  

Vstupné je 150 Kč. 

Bytová výstavba  
ve Vranovicích 

byty do OV od 950 tis. Kč. byty do OV od 950 tis. Kč. byty do OV od 950 tis. Kč. byty do OV od 950 tis. Kč.     

Zahájení výstavby: Zahájení výstavby: Zahájení výstavby: Zahájení výstavby: 
říjen/listopad 2009. Termín říjen/listopad 2009. Termín říjen/listopad 2009. Termín říjen/listopad 2009. Termín 

dokončení: zima 2010.dokončení: zima 2010.dokončení: zima 2010.dokončení: zima 2010.    
VVVV    ceně bytu kuchyňská linka ceně bytu kuchyňská linka ceně bytu kuchyňská linka ceně bytu kuchyňská linka 

Koryna.Koryna.Koryna.Koryna.    

Volejte   

� 731731731731    517517517517    599599599599    
nebo zdarma  
800800800800    145145145145    000000000000    

 

Pronajmu garáž v Židlochovicích při ulici 
Komenského, poblíž hřbitova 

 za částku 500 Kč měsíčně. V případě 
dlouhodobého pronájmu dohoda možná. 

���� 603 779 950. 
STAVEBNÍ PRÁCE – Zbyněk Straka, 

Nová 320, Přísnotice 664 63, tel.: 775 171 560. 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 10. část  

1949 
28. listopadu vykolejil vlak místní dráhy Židlochovice – Hrušovany. Souprava odjela ze židlochovického nádraží v 17 hod. a dojela až na výhybku při 
vjezdu do stanice Hrušovany; tato výhybka byla předčasně přehozena za stavědla a to způsobilo vykolejení posledního vozu ze soupravy, který se 
vzápětí nato převrátil na bok. Při tom z vagónu vypadla jedna z cestujících – úřednice Naděžda Mrázová tak nešťastně, že byla převráceným vagónem 
na místě usmrcena.   

1989 
Listopadové události 17. 11. v Praze odstartovaly také demokratizační proces v našem městě. Už 23. listopadu bylo u nás založeno Občanské fórum, 
které se stalo garantem všech dalších politických změn ve městě.                                                                          

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-                         

�  �  � 

Několik údajů o úzkokolejné malodráze židlochovického cukrovaru. 

Celková délka úzkokolejné dráhy o rozchodu 760 mm činila 20 400 
m. Dopravu obstarávala: lokomotiva od fy H. Kraus, Mnichov z roku 1901 
o váze 100 q, lokomotiva od fy H. Kraus, Mnichov z roku 1901 o váze 120 
q, lokomotiva od fy Arn. Jung, Ingetal z roku 1901 o váze 160 q. Vozový 
park čítal 61 čtyřosých vagónků s nosností 8 000 kg – z nichž 48 bylo od 
fy Rosenmann Praha, 6 od fy Orenstein a Koppel Praha, 7 od fy Kolofera 
Modřice. Později na malodráhu přibyla lokomotiva od fy H. Kraus, Linz v 
roce 1924 a lokomotiva od fy Heuschel u.s. AG Kassel Altreich v roce 
1929.  

Průmyslová malodráha byla zrušena v roce 1959. Úzkokolejná dráha 
z cukrovaru v Židlochovicích vedla původně do dvora Boudky u Velkých 
Němčic v délce 8 km pak byla prodloužena až do velkostatku Měnín. 
Dráha spojovala dvory a statky: Boudky, Zeleňák, Nový Dvůr, Karlov, 
Jalovisko, Mařín, Albrechtov a Měnín. Také řepa od sedláků z Měnína, 
Moutnic, Šitbořic, Nikolčic, Křepic a Vekých Němčic byla nakládána na 
vagónky úzkokolejné dráhy a svážena do cukrovaru, který v té době  
zpracovával 5 000 q  řepy denně. V Boudkách byla zřízena vodní 
napájecí stanice pro lokomotivy malodráhy a rovněž se odtud vozila voda 
pro lokomobily na pohon mlátiček i parní pluhy v té době používané, 
poněvadž ostatní vody pro vysoký obsah minerálií, hlavně solí 
hořečnatých, nebyly použitelné. Jeden vagónek byl upraven na pojízdnou 
opravářskou dílnu se stabilní opravářskou četou pro všechny parní stroje 
na statcích.  

Do roku 1910 se používalo k osobní i jiné dopravě v cukrovaru 
většinou  běžných  dopravních  prostředků  venkova  –  koňská spřežení,  

 

volská spřežení, bryčky, kočáry apod. Později se objevuje používání kol, 
dokonce řepaři měli motocykl. První automobil, vůz francouzské výroby, 
značky De Dion patřil továrníkovi Juliu Robertovi a jeho šoférem byl Karl 
Schmied z Vídně. Na druhé osobní auto byl vyškolen Josef Páral ze 
Žabčic a nastoupil s novým osobním automobilem 5. května 1911.  

20. května 1912 začíná elektrifikace Židlochovic a kolaudace prvních 
přípojek probíhá ve dnech 23. a 24. listopadu 1915 s napojením na 
mlýnskou turbínu, která byla též majetkem Robertů. Cena 1 kWh na 
svícení byla 55 haléřů, motorové pak 25 haléřů.  

V roce 1917 byla zřízena sušárna s vlastní kotelnou pro zpracování 
vedlejšího produktu, vyluhovaných řepných řízků, kde se řízky 
granulovaly při vysokých teplotách. Byly oblíbeným krmivem pro dobytek. 
Sušárna byla zrušena v padesátých letech. 

V roce 1924 byla velká přestavba technologie, byly zřízeny nové 
parostroje, postavena nová kotelna se čtyřmi vodotrubnými kotli typu BW 
dodanými První brněnskou strojírnou a elektrárna s dvojčinným parním 
strojem. Generátor na výrobu vlastního elektrického proudu o výkonu 320 
kVA/500 V dodala firma Škoda Plzeň. Byla postavena elektrická visutá 
dráha na odvoz saturačních kalů a škváry z kotelen. Po zavedení 
elektrické energie byla většina strojů přebudována na elektrický pohon. 

Vnitřní zařízení cukrovaru patřilo hrušovanské rafinerii cukru. 
Československý stát začlenil tyto majetky do organizace 
Československých státních lesů a statků. V roce 1919 byl cukrovar 
pronajat Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. 

Alois Kvasnička 

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

�

      PNEUSERVIS „ZA RADNICÍ“,  

      ŽIDLOCHOVICE 

       LEGIONÁŘSKÁ 99,  � 606 720 539 

� Opravy a servis pneumatik 

� Prodej všech druhů pneumatik za internetové ceny 

� Možnost uskladnění pneumatik 

� Opravy prasklých skel 

� Rychloservis – opravy výfuků, výměny brzdových destiček, výměny olejů a 

filtrů, drobné opravy 

� Čištění interiéru automobilů 

� Půjčovna vozíků 

� Broušení nožů, nůžek (i vinohradních), mlýnků na maso, seker, motyček  

POZOR !    POZOR !    POZOR !    POZOR ! 

Při zakoupení celé sady pneumatik – sleva na práci 50%! 
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V minulém čísle našeho zpravodaje vyšla orientační mapka vybraných objektů, které můžeme spatřit z rozhledny na Výhoně. Možná vás 
bude zajímat, v jaké nadmořské výšce se tyto objekty nalézají. 

Kojál  – 600 m n. m. + 340 metrů výška vysílače; Babí lom – 562 m n. m. + 15 m výška rozhledny; Stavení – 397 m n. m.; Babylon u Mohelna – 491 m 
n. m. + 24,5 m výška rozhledny; Děvín – 550 m n. m.; Špilberk – 288 m n. m.; Hlinský kopec – 450 m n. m. + 22 metrů výška rozhledny; Buschberg 
v Liských horách – 491 m n. m. 

Zájemcům o turistiku ještě předkládáme výběr některých rozhleden v blízkém okolí. 

Alexandrova rozhledna u Adamova – 496 m n. m. + 10 m výška rozhledny; Čebínka u Čebína – 432 m n. m. + 38 m; Klucanina u Tišnova – 401 m n. 
m. + 29 m; Kraví hora u Bořetic – 272 m n. m. + 12 m; Milenka u Kunštátu – 619 m n. m. + 18 m; Minaret u Lednice – 175 m n. m. + 35 m; Nedánov u 
Boleradic – 368 m n. m. + 26 mm; Podvrší u Veselice – 590 m n. m. + 32 m; Réna u Ivančic – 310 m n. m. + 6 m; Slunečná – Velké Pavlovice – 225 m 
n. m. + 18,6 m.                                                                                                                                                                                                                 –kv- 
 
 
 

 
• Podle průzkumu agentury Median, který byl zveřejněn v polovině září 2009, neovládá práci na počítači 29 procent Čechů. S počítačem si 

nerozumí více žen než mužů a počítačová gramotnost klesá s rostoucím věkem uživatelů. Zatímco mezi dětmi od 12 do 15 let neumí s 
počítačem pracovat 3,4 procenta respondentů, mezi 25 a 34 lety je to 15,9 procenta dotázaných. Mezi 45 a 54 lety neovládá práci s PC 
třetina lidí a lidé starší 65 let jsou počítačově negramotní více než ze čtyř pětin. Naopak za zdatné uživatele PC se považuje 28 procent 
Čechů a pětina lidí se kloní k tomu, že počítačům alespoň částečně rozumí. Podle Českého statistického úřadu mělo na konci minulého 
roku počítač téměř 48 procent domácností a 42 procent bylo připojeno k internetu. Vysokorychlostní přípojku pak měla třetina 
domácností.                                                                                                                                                                                                –rt- 

• V sobotu 26. září se sešli na židlochovické radnici spolužáci narození v roce 1939. Na radnici je uvítala členka zastupitelstva paní 
Růžena Strašáková a členka SPOZ. Všech 29 jubilantů oslavilo své setkání v klubovně zahrádkářů.  

• Již třetím rokem pracují židlochovické ženy pro charitu. V roce 2008/2009 se jich do pletení zapojilo přes dvě desítky. Scházely se od října do konce března každé 
liché pondělí. Sešly se celkem jedenáctkrát.  Upletly přes dvě stě obinadel, více jak stovku nátepníčků, desítky ponožek, čepic, šálů, rukavic, papuček atp. Obdiv i dík 
za všechny upletené věci patří paním E. Bílkové, J. Filipské, R. Havlíčkové, M. Helmové, R. Hyclové, B. Jelínkové, D. Kelblové, H. Kratochvílové, V. Kouřilové, I. 
Látalové, M. Liškové, H. Lízalové, L. Minaříkové, J. Pokorné, A. Říhové, F. Říhoškové, E. Studené, J. Šotnarové, M. Štyglicové, M. Vavříkové, Z. Vlašicové, M. 
Urbánkové, J. Vyhlídalové, E. Žižkové. Stejné poděkování patří i těm ženám, které poskytly zbytky vlny: jsou to paní H. Cimbálková, M. Helmová, V. Kobrlová, J. 
Kratochvílová, B. Moučková, K. Rejžková, K. Staňková, Z. Vlašicová a z Brna pí. K. Báborová, M. Fibírová a pan J. Šmídovec. Městský úřad poskytl na zakoupení 
obinadel a vlny 2 936 Kč. Pan František Zoubek nám daroval přízi na 32 obinadel. Obinadla byla zaslána Oblastní charitě v Uherském Hradišti, věci pro kojence byly 
předány brněnským porodnicím. Do partnerského města Svaljava byly poslány pletené čepice, rukavice, šály, ponožky.                                               Marie Štyglicová 

• Svatohubertskou slavnostní mši svatou uspořádali členové mysliveckého sdružení ve Vojkovicích. Člen mysliveckého sdružení Benedikt Čupa ve spolupráci 
s obecním úřadem a místním mysliveckým sdružením v čele s Jindřichem Tomanem i se sdruženími myslivců z okolních obcí se shromáždili před obecním úřadem, 
kde byl na márách vystavený jelen spolu s obrazem sv. Huberta. Jelen byl uloven panem Čupou loňského roku v moravskokrumlovské oboře. Průvod za doprovodu 
dechové hudby Hornobojané se pak vydal do kostela sv. Vavřince. V překrásném vyzdobeném prostředí byla sloužena mše svatá trojicí kněží: Janem Hodovským, 
farářem židlochovické farnosti Pawlem Cebulou a páterem Petruchou z Nosislavi. V závěru mše byl vysvěcen obraz svatého Huberta, který obohatí výzdobu kostela.  

                                      Rovnost 7. října 2009 (kráceno) 
• V poslední době se oddíl JUDO Orel Židlochovice zúčastnil několika významných závodů: 20. 9. 2009 se uskutečnil již XVIII. ročník mezinárodního turnaje Grand prix 

JUDO. V něm získali stříbrnou medaili Karolina Říkovská a Pavel Švec Velkým úspěchem je také čtvrté místo Michala Mátla, který měl nejobsazenější váhu v počtu 
40 závodníků. Po čtyřech vyhraných utkáních ho zastavil až polský závodník. V sobotu 26. 9. 2009 proběhla kvalifikace mladších žáků na Mistrovství České republiky 
v Dědicích. Postup si vybojoval Michal Mátl a Karolina Žákovská. Již další den se uskutečnil přebor oddílu. Po ukončení někteří judisté vykonali zkoušky na první 
žlutobílý pás (KYU). Zájemcům doporučujeme zhlédnutí fotografií na stránkách www.judoorel.cz                                                                                                       -gm- 

• Město Rajhrad připravuje stavbu Penny Marketu. Prodejna by měla být otevřena na křižovatce Masarykovy a Štefánkovy ulice naproti radnici. Příprava je zatím, jak 
uvádí brněnský deník Rovnost ze 13. října 2009, v nejranější fázi. 

• V pondělí 12. 10. 2009 se na židlochovické základní škole uskutečnil Den otevřených dveří.  Možnost prohlédnout si nové multimediální učebny, na které byly získány 
prostředky z EU v rámci projektu  "Rozvoj ICT na ZŠ Židlochovice II", měli nejenom rodiče stávajících žáků. Této příležitosti využil i starosta města, který 
v dopoledních hodinách navštívil školy na Komenského ul. a Coufalíkově nám. Osobně tak mohl  zhlédnout nadšení dětí při práci s interaktivní tabulí. Odpolední 
program pokračoval na škole na Tyršově ulici, kde mu bylo, v rámci společenského setkání, představeno další nové vybavení školy. Ředitelka školy ing. Jana Králová 
všem přítomným představila např. novou serverovnu, nové multimediální učebny, nové počítače nebo nové interaktivní tabule.  Nové technické vybavení školy a 
učeben, které se podařilo získat díky úspěchu projektu "Rozvoj ICT na ZŠ Židlochovice II", a také realizace dalších dvou projektů "Zavedení specializovaného 
systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT v matematice a fyzice, e-learning" a "Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami jako cesta k inkluzívní škole" je velkým přínosem pro zkvalitnění vzdělávání na zdejší škole a naplnění Komenského „Schola ludus“ - škola 
hrou. Tyto tři dotační tituly přináší do židlochovické školy 10,7 mil Kč.  Více se o těchto projektech dozvíte na www.zszidlochovice.cz.  

• Již řadu let se v Židlochovicích koná kontinuální humanitární sbírka pro potřebné. S nápadem pomáhat tímto způsobem lidem v nouzi přišla v roce 1997 paní 
Naděžda Juráková. Nejprve sama poslala balík věcí pro ni již nepotřebných, ale pro jiné použitelných, do Střediska křesťanské sociální pomoci při Diakonii a misii 
Církve československé husitské v Úpici, které shromažďovalo dary v rámci celé republiky a zasílalo je do krizových oblastí. Když jí obratem přišlo poděkování, 
napadlo ji zorganizovat veřejnou sbírku v celých Židlochovicích. Po pět pátků pak občané z města i okolních vesnic přinášeli do sokolovny dary věcné i finanční. 
Sešlo se jich tehdy tolik, že následně dalo dost práce vše vměstnat do jednoho nákladního auta. Po ukončení této akce, původně zamýšlené jako jednorázové, však 
lidé chodili s dary dál. A tak paní Juráková se svými spolupracovníky, zejména s členkami Sboru pro občanské záležitosti, v započaté činnosti pokračovala. Od té 
doby sbírka probíhá s menšími či většími přestávkami, zejména prázdninovými, prakticky pořád. V současné době jsou dary přijímány každé úterý od 16 do 18 hodin 
ve sběrně na sídlišti Družba (vedle mateřské školy). Zakladatelka židlochovické sbírky už bohužel mezi námi není, ale její nápad padl na úrodnou půdu. Od začátku 
sbírání již stovky dárců přinesly tisíce balíků použitelných věcí, zejména ošacení. A jak je vidět, zájem pomáhat potřebným u židlochovických občanů neopadá. Asi 
mají dobré srdce.   A tak i dnešní nástupkyně paní Jurákové tráví hodiny svého volného času ve skladu, přijímají dary a připravují je na odvoz do diakonie. 

                                                 (jis)     Převzato z Rovnosti 14. října 2009 
 
 
 

Turistům: až se vydáte na rozhlednu na Výhoně 
 

Zaznamenali jsme 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 

15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad Židlochovice.    
Grafická úprava Jan 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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V pondělí 12. 10. 2009 se na židlochovické základní škole uskutečnil Den otevřených dveří.  
Možnost prohlédnout si nové multimediální učebny, na které byly získány prostředky z EU v rámci projektu  "Rozvoj ICT na ZŠ Židlochovice II", 

měli nejenom rodiče stávajících žáků. Této příležitosti využil i starosta města, který v dopoledních hodinách navštívil školy na Komenského ul. a 
Coufalíkově nám. Osobně tak mohl  zhlédnout nadšení dětí při práci s interaktivní tabulí. Odpolední program pokračoval na škole na Tyršově ulici, 
kde mu bylo, v rámci společenského setkání, představeno další nové vybavení školy. Ředitelka školy ing. Jana Králová všem přítomným 
představila např. novou serverovnu, nové multimediální učebny, nové počítače nebo nové interaktivní tabule.    

Nové technické vybavení školy a učeben, které se podařilo získat díky úspěchu projektu "Rozvoj ICT na ZŠ Židlochovice II", a také realizace 
dalších dvou projektů "Zavedení specializovaného systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT v matematice a fyzice, e-learning" a 
"Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako cesta k inkluzívní škole" je velkým přínosem pro 
zkvalitnění vzdělávání na zdejší škole a naplnění Komenského „Schola ludus“ - škola hrou.  

Tyto tři dotační tituly přináší do židlochovické školy 10,7 mil Kč.  
Více se o těchto projektech dozvíte na www.zszidlochovice.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 
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ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan 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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