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Výběr z usnesení RM 20. února 2009 
RM rozhodla: 

� o pořadí nabídek na prvních třech místech pro 
realizaci projektové žádosti o dotaci na akci 
Sběrný dvůr Židlochovice takto: 1. ECO 
MANAGEMENT, s.r.o., K Západi 54, 621 00 Brno; 
2. Auditcom, s.r.o., Těšínská 1100/50a, Havířov – 
Bludovice; 3. AP Investing, s.r.o. Palackého 12, 
612 00 Brno 

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5, 
smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 3. 2009 do 
28. 2. 2010 v domě č.p. 148, nám. Míru 
v Židlochovicích 

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1, 
v domě č. p. 393, ul. Havlíčkova v Židlochovicích; 
smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 3. 2009 do 
28. 2. 2010 

� pronajmout nebytové prostory č. 3 a 5 v č. p. 232, 
ulice Nádražní v Židlochovicích; smlouvu uzavřít 
od 1. 4. 2009 na dobu  neurčitou  s  výpovědní 
lhůtou dva měsíce 

� zveřejnit  záměr  prodeje části parcely p. č. KN 
117/67 o výměře cca 70 m2,    vymezené parcelou  

      p. č. PK 1896/1 a částí parcely PK 4742/1 na 

 
Malinovského ulici 

RM vzala na vědomí: 

� informaci o přípravě projektu na zateplení škol 
� zprávu o vyúčtování městského plesu 
� zprávu o podané žádosti o dotaci na projekt 

Povídání o víně  
� žádost ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 o zajištění 

financování projektu „Rozvoj ICT v ZŠ 
Židlochovice“ 

� informaci p. Chrástky z fy Stavosur o situaci 
ohledně výkupu papíru 

RM doporučuje: 

� ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na 
městský kamerový dohlížecí systém 

� ZM přijetí rozpočtového opatření  č.1  rozpočtu    
r. 2009 

RM schválila: 
� příspěvek pro školní atletický klub Židlochovice a 

šachový kroužek gymnázia (na činnost v roce 
2009) ve výši 3 000 Kč 

� navýšení kapacity školní jídelny  MŠ a podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení – pokračování na další straně  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

z obsahu: 

zpráva o činnosti 
matriky v roce 2008 ����     

vítání občánků ����trestná 
činnost v roce 2008 ����    
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společenská událost � 
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    vzpomínka na rok 1945 -
most přes Svratku ���� 170. 
výročí první kampaně 
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část ����     spolek 
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Zpráva o činnosti matriky v roce 2008 
Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, 

Žabičce. 
K 31. 12. 2008 mělo město Židlochovice 3188 obyvatel.  
V roce 2008 bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 86 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 34 sňatků,  34 sňatků 

bylo uzavřeno v zámecké kapli, dva sňatky v zámecké zahradě, čtyři sňatky byly uzavřeny v zámecké obrazárně a jeden sňatek byl uzavřen v 
zámeckém parku.   Církevních sňatků bylo 11 (3 sňatky v kostele v Židlochovicích, 1 církevní sňatek byl uzavřen na zámecké terase a 1 v zámecké 
kapli v Židlochovicích, 3 sňatky v kostele v Přísnoticích, 1 sňatek v kostele v Nosislavi, 2 sňatky v kostele v Medlově). 

Také v roce 2008 jsme oddávali mimo Židlochovice, a to na zahradě rodinného domu v Medlově, kde  občanka ČR vstupovala do manželství s 
občanem Velké Británie. 

Jako každý rok, tak i v  loňském roce,  jsme měli několik sňatků s cizinci. V naší obřadní síni vstoupili do manželství 4 občané Slovenska, 1 občan 
Bulharska, v zámecké kapli pak 2 občané Velké Británie a 2 občané Itálie. V  roce 2008 se narodilo celkem 43 dětí s trvalým pobytem v Židlochovicích. 
Zemřelo 37 občanů našeho města, z trvalého pobytu se odhlásilo 90 občanů. K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo v loňském roce 124 
osob. Úmrtí na území obcí v matričním obvodu Židlochovice: Hrušovany u Brna – 8 úmrtí, Medlov – 0 úmrtí, Nosislav – 6 úmrtí, Přísnotice – 1 úmrtí, 
Unkovice – 1 úmrtí, Vojkovice – 7 úmrtí, Žabčice – 8 úmrtí, Židlochovice – 10 úmrtí. 

Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).  Vidimace byla provedena celkem  3 550x, 
legalizace 2 836x.  Celkem bylo provedeno 6 386 ověření, což je nárůst oproti loňskému roku  o 8,7  %.. 

Žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo podáno a odesláno 179 (písemnou formou), 712 žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo vyřízeno na počkání 
(projekt Czech POINT).  

Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 26x.  Zápis o určení otcovství  k nenarozenému dítěti byl sepsán 45x.  Změna příjmení byla 
povolena  7x. Žádost o vystavení Osvědčení o státním občanství České republiky si podalo 8 občanů. Bylo přijato a odesláno  8  žádostí o zápis 
matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Celkem 8 cizinců, po udělení státního občanství České republiky, složilo v obřadní síni do rukou tajemníka 
úřadu  Státoobčanský slib. 

Přiděleno bylo 26 nových čísel popisných a evidenčních.  Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 2008 zrušen 14 občanům našeho města. Místem 
jejich trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny, což je Židlochovice, Masarykova 100. Na této adrese je k dnešnímu dni přihlášeno 60 občanů. 
                                                                                                                                                                                                            L. Tesařová, matrikářka  

 
 

RM ukládá: 
� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu 

v domě č. p. 98 na Legionářské ulici; smlouvu 
uzavřít na dobu určitou do 28. 2. 2010 

Výběr z usnesení  ZM  25. února 2009 
ZM schvaluje: 

� souhlas, aby finanční prostředky poskytované 
Jihomoravským krajem Základní škole 
Židlochovice na „Zavedení specializovaného 
systému pro přípravu žáků na výuku 
prostřednictvím ICT v matematice a fyzice,         
e-learning“, byly poukazovány na účet Města 
Židlochovice 

� závazek Města Židlochovice, že předmětné 
finanční prostředky neprodleně poukáže na 
projektový účet Základní školy Židlochovice 

� podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 
„Městského kamerového dohlížecího systému při 
MP Židlochovice“ včetně vyčlenění finančních 
prostředků na jeho realizaci 

� prodat část pozemku p. č. 2750/1 o výměře 58 m2 
za cenu 10 Kč/m2 v lokalitě Pastviska 

� rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu r. 2009 města 
Židlochovice 

� zadání změny č. VÚPM Židlochovice 
ZM rozhodlo: 

� odprodat část pozemku p. č. 1324/1 o výměře cca 
600 m2 na ul. Palackého v k.ú. Židlochovice za 
cenu 1 150 Kč/m; podmínkou prodeje bude, že 
budoucí vlastník dostatečně staticky zajistí srázy 
na hranici pozemku proti sesuvu pro příjezdnou 
komunikaci k sousedním nemovitostem 

� o směně pozemků ve vlastnictví města 
Židlochovice, zapsaných na LV 1 pro obec a k.ú. 
Židlochovice  o celkové  výměře cca 40 714 m2 
za  pozemky ve vlastnictví Družstva Holasice, 
Brněnská 289, Holasice zapsané na LV 1917 pro 
obec a k.ú. Židlochovice o celkové výměře cca 40 
762 m2 s tím, že dohodnuté ceny obou 
nemovitostí se rovnají a žádná ze smluvních stran 
nebude   uplatňovat   doplatek   rozdílové   ceny;   

úhradu nákladů souvisejících se směnou uhradí 
Družstvo Holasice, Brněnská 289, Holasice, 
stejně jako správní poplatky spojené s vkladem do 
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí; 
(pozemky na Výhonu);  toto rozhodnutí je platné 
do 30. 9. 2009  

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

ZM vydává: 

� obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 
1/2009, kterou se ukládá povinnost k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě 
Židlochovice 

� změnu č. IV územního plánu města Židlochovic 
� přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 

396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy 
ZM vydává: 

� obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 
1/2009, kterou se ukládá povinnost k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě 
Židlochovice 

� změnu č. IV územního plánu města Židlochovic 

Výběr z usnesení  RM  13. března 2009 
RM ukládá: 

� zařadit výstavbu dešťové kanalizace 
v Masarykově ul. od Husovy ul. po konec katastru 
do plánu investic 

� požádat o vydání územního rozhodnutí na stavbu 
chodníku na Nádražní ul. 

� připravit změnu územního plánu na objekt na 
nároží Komenského ul. a nám. Míru 

RM rozhodla: 

� 1. zveřejnit záměr prodeje části parcely p.č. KN 
117/77 o výměře cca 15 m2, vymezené parcelou 
p.č. KN 158 a parcelou 117/76 v Malinovského 
ulici; 2. vyzvat žadatele k zajištění zpracování 
oddělovacího geometrického plánu pro oddělení 
požadované parcely 

� vyhlásit záměr pronájmu části parcely p. č. 648/4 
na ul. Nádražní v k.ú. Židlochovice o výměře 1 m2  

(pozn. areál bývalého cukrovaru)  
 

� zadat zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zařizovací obvod Židlochovice na období 2010 
– 2019 firmě LESPROJEKT BRNO a.s. 

� pozastavit nabídku prodeje pozemků a objektů 
pro výstavbu na nároží Komenského ul. a nám. 
Míru pro rok 2009 

RM nesouhlasí: 
� s návrhem firmy AVE CZ odpadové hospodářství, 

s.r.o. o úhradě zvýšených nákladů na zajištění 
vývozu separovaného papíru a plastů 

RM bere na vědomí: 

� výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. 97/08, ze dne 
12. 3. 2008, o výkonu úkonů obecní policie 
v městysu Nosislav  

� výpověď Smlouvy č. 169/07, ze dne 1. 8. 2007, o 
zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby 
v obci Žabčice 

RM ve shodě s tajemníkem Městského úřadu 
jmenuje: 

� do funkce vedoucího odboru dopravy Městského 
úřadu Židlochovice Ing. Bc. Jiřího Buchtu  
 

�  �  � 
Oznamujeme občanům, že 

mají možnost ukládat 
biologicky rozložitelný 

odpad, jako trávu, větve 
nebo listí ze svých zahrad 
na skládku za fotbalovým 

stadionem.                   
Bioskládka bude otevřena 

od 13. března až do 
odvolání, a to vždy 

v pátek od 13.30 do 18 hod. 
a v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Příjezd je po cyklostezce  
podél řeky Svratky. 

 

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
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Vzpomínka na rok 1945 – most přes Svratku 
 

Přehled trestné činnosti ve městě Židlochovice v roce 2008 
V období od 1. 1. do 31. 12. 2008 bylo ve městě Židlochovice šetřeno 81 trestných činů, při čemž u 34 byl zjištěn pachatel (objasněnost činí 41 %). 

Skladba jednotlivých trestných činů: 19 případů krádeží věcí z vozidel a součástek vozidel, 3 případy vloupání do objektů firem a garáží, 15 případů 
vloupání do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk a rekreačních chat, 4 případy krádeží prostých, 4 případy podvodného jednání, 2 
případy odcizení motorových vozidel, 3 případy řízení vozidla bez řidičského oprávnění a 3 případy řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drogy.  

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR bylo za uvedené období spácháno 518 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 205 
trestných činů, tj. 39,58 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy – krádeže prosté v počtu 202 a krádeže vloupáním – 94.  

Ze zprávy Policie České republiky starostovi V. Helmovi 
Ztráty a nálezy 
Občan, který najde ztracenou věc, je povinen ji odevzdat. V případě, že není znám její vlastník, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. 
Nálezy na území města Židlochovice eviduje Městský úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy, pracoviště podatelny, Nádražní ul. 750,      

���� 547 428 746. Nalezené věci jsou zde uloženy po dobu šesti měsíců. Pokud si majitel ztracenou věc nevyzvedne, připadne nález do vlastnictví 
města. Pro zajímavost uvádíme seznam nalezených věcí v roce 2008: klíče 20 ks, peněženka 4 ks, část zlatého zubu 1 ks, dámské hodinky 1ks, 
mobilní telefon 1 ks, dioptrické brýle 2 ks, příruční taška na doklady 1 ks. dámská kabelka s doklady 1 ks. 

Občané mohou nahlížet do evidence ztrát a nálezů také na internetových stránkách města Židlochovice – www.zidlochovice.cz/ztraty-a-nalezy, 
který je pravidelně aktualizován.                                                                                                                                           Taťána Lukšová, podatelna MěÚ 

 
Vítání občánků 
V sobotu 14. března se v 10 hod. v obřadní síni radnice konalo slavnostní přívítání nových občánků našeho města. Ze třinácti pozvaných se 

dostavilo 11 rodičů se svými dětmi, kterým starosta v krátké slavnostní řeči blahopřál k narození dětí a popřál do života vše nejlepší. Na památku na 
tento slavnostní okamžik jim věnoval zlatý přívěsek. Maminky pak starosta potěšil kytičkou. 

V krátkém programu vystoupily děti mateřské školy, o hudební doprovod na slavnostním programu se postaral pan učitel Josef Streichl a paní 
Jitka Kafková. Fotografie rodičů s dětmi při podepisování do pamětní knihy města i společnou fotografii pořídil fotograf Pavel Vrba.  

Lenka Tesařová, matrikářka  
Obsah evakuačního zavazadla 
Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné, co vám po opuštění domácnosti zůstane. Hasičský záchranný sbor 

JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno  a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak by mělo evakuační zavazadlo vypadat 
a co by mělo obsahovat.  

1. Doklady a cennosti (osobní a jiné důležité dokumenty, peníze v hotovosti, platební karty).  2. Léky a hygiena (Pravidelně užívané léky nebo 
zdravotní pomůcky, běžné hygienické potřeby). 3.  Jídlo, nápoje, nádobí (trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, miska, příbor, otvírák na 
konzervy). 4. Oblečení a vybavení na spaní (oděv, obuv, spací pytel, karimatka, pláštěnka). 5. Přístroje, nástroje, zábava (mobilní telefon s 
nabíječkou, FM rádio, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby, knihy, hračky pro děti, společenské hry).                                                 Bibiana Janebová 

 Většina židlochovických občanů jistě podle jednoduchého zobrazení pozná most přes řeku 
Svratku tak, jak jim sloužil po mnoho let před tím, než dosloužil a byl nahrazen v roce 1993 
mostem novým s poněkud extravagantním řešením, ale s novými parametry odpovídajícími 
požadavkům moderní dopravy. 

Kdepak by ten původní most stačil, když dnes po novém mostě s třípruhovou vozovkou 
projíždí za den možná tisíce automobilů, včetně kamionů. 

Zobrazená idylka mostu s pozadím města je z roku 1947 tak, jak byla k vidění z balkónu bytu 
nad poštou. Její součástí je i část mostu přes téměř zapomenutý mlýnský náhon, který se tu přímo 
za mostem, spojoval s mateřskou řekou Svratkou. 

V té době byl původní most po renovaci, která byla nutná po jeho zničení ustupujícími 
nacistickými vojsky v roce 1945. Německá armáda minami v polovině most rozlomila a jeho 

ocelová konstrukce se propadla do řečiště. Ženisté postupující RA most pohotově opravili. Propadenou ocelovou konstrukci překlenuli dřevěnou 
konstrukcí, dřevem, které bylo v  té době k dosažení, a znovu oba břehy spojili. Tím odblokovali vážnou překážku v postupu RA po hlavní silnici 
směrem na Brno. Po provizorním dřevěném mostě přešla všechna vojska s veškerou válečnou technikou.  

Ještě dnes v duchu slyším kopyta koní armádního vozatajstva a motory válečných i zásobovacích trénů přejíždějících ve dne v noci most a 
odbočujících na Vojkovice při jejich tažení na Brno. Slyším je spolu s pokyny regulovčíků na této odbočce, většinou vojaček, které opakovaně na 
dotazy posádek vozidel „kuda na Berno“ odpovídaly „tudá“, se současným mávnutím praporkem do žádoucího směru. 

Dunivou detonaci, spojenou s destrukcí mostu v nočních hodinách, jsem spolu se svojí rodinou a sousedy přežil ve sklepení budovy pod poštou, 
tedy v bezprostřední blízkosti výbuchu. 

Ženisté Rudé armády, zkušení frontoví tesaři, zabrali náš byt v budově nad poštou po dobu prací na provizorním mostě a naše rodina tak nějaký 
čas bydlela ve sklepení této budovy.  

To jsou evokace některých událostí při pohledu na zobrazený most a jeho blízké okolí. Samozřejmě zde nelze popsat ještě mnoho dalších 
událostí, jenž se vážou k „našemu mostu“. Je to jen krátké, avšak dramatické období jeho historie. 

Kresba a text Augustin Vlašic  

 

Moudrá slova  

Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší. 

W. Churchill 
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Z našich škol   
Mateřská škola Židlochovice pořádá v pátek 24. 4.2009 v době od 7 do 10.30 hod. a 

odpoledne od 15 do 16 hod. Den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou před zápisem do 
MŠ prohlédnout třídy a prostory MŠ při provozu, seznámit se se zaměstnanci.  

Zápis dětí do MŠ Židlochovice se uskuteční ve středu 29. 4. 2009 od 10:00 do 16:00 hod. 
Rodiče k zápisu přinesou svoje občanské průkazy a rodný list dítěte. O přijetí dítěte nerozhoduje 
pořadí příchozích rodičů v den zápisu, ale stanovená kriteria. Využijte prosím celé časové 
rozmezí, vyhnete se dlouhému čekání. 

Informace o škole najdete na nové internetové stránce www.mszidlochovice.cz 
     Dagmar Krkavcová, ředitelka školy 

Spolek dobročinných Rejpalů 

 
Další báseň s názvem Židlochovská romance kritizuje uvítání rumunského krále. Žádná 

báseň nenese jméno autora. Jde zřejmě o díla kolektivní a autoři jsou výstižně karikováni na 
obálce díla, které jako celek postrádá název. Největší překvapení čeká na čtenáře v tiráži. 
Dočítáme se v ní, že soukromý tisk vydal Stůl Rejpalů v Židlochovicích ve prospěch chudých dítek 
mateřské školy. A před námi stojí otázky: Kdo byli tito ušlechtilí mužové na obálce? Kolik výtisků 
se prodalo a jaký byl výtěžek? Co se pro děti pořídilo? 

Kdo něco o této záležitosti víte, ozvěte se, abychom měli v archivu zprávu o události staré 
sedmdesát dva let co nejúplnější.     

Eduard Vyhlídal, městský archivář 

 
Výstava vín 2009 – významná společenská událost 

V sobotu 14. března 2009 se konala tradiční výstava vín v Masarykově kulturním domě, 
kterou připravila ZO ČZS Židlochovice. Výstava se konala u příležitosti 630. výročí udělení 
Horenského práva Moravským markrabětem Joštem Židlochovicím (1379). Výstavu navštívilo 477 
platících návštěvníků. Ve sportovním sále bylo vystaveno 696 vzorků vína drobných vinařů z 50 
obcí, z toho 439 vzorků vína bílého a 257 vzorků vína červeného. 46% vystavených vín bylo 
ohodnoceno 18,6 a více body, což jsou vína vynikající jakosti, 50% vín bylo ohodnoceno 17,6 až 
18,5 body, což jsou vína velmi dobrá. Ve víceúčelovém sále se konala na 22 stáncích prezentace 
profesionálních výrobců vín z Čech, Moravy a Rakouska. Titulní stránku katalogu graficky připravil 
pan Ivan Remunda, včetně diplomů pro oceněná vína. 

O příjemnou náladu se postarala cimbálová muzika Ponava, pod vedením primáše Ivo 
Farkaše a výborné občerstvení zajistil pan Miroslav Klváň. 

V předvečer výstavy v pátek 13. března 2009 v 18 hodin se v Městském kulturním klubu 
uskutečnil přednáškový večer k 630. výročí udělení Horenského práva markrabětem Joštem 
Židlochovicím. Přednášku měl Mgr. Karel Vavřík, kterého doplnil JUDr. Miloslav Jurák, který 
Horenské právo spolu s profesorem Vladimírem Svobodou přeložil a píše o něm ve svých 
publikacích.  Přednáškový večer obohatil Mgr. Miroslav Cvrk přednáškou o historických 
sklepeních nacházejících se pod radnicí a jejím okolí. Přednášky byly doplněny panely k tématice 
Horenského práva, které připravil pan Mgr. Karel Vavřík a které byly vystaveny na výstavě vín, 
včetně repliky židlochovického Horenského práva z r. 1402. Na závěr bylo ZO ČZS Židlochovice 
předáno JUDr. Miloslavu Jurákovi „Čestné uznání“ za překlad a publikační práci o židlochovickém 
Horenském právu.  

Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 

 

Zahrada v dubnu   
V okrasné zahradě 
Vysazujeme okrasné dřeviny, sázíme růže. 
Ukončíme řez okrasných dřevin, podle potřeby 
můžeme ještě řízkovat okrasné keře. 
Na počátku rašení ostříháme vřesům a v létě 
kvetoucím vřesovcům zaschlá květenství, aby se 
vytvořily nové letorosty a udržel se nižší tvar rostlin. 
Zestárlé trsy trvalek, které kvetou v létě a na podzim, 
rozdělíme a přesadíme na jiné místo. Na podzim 
nebo na jaře vysázené rostliny dobře zavlažíme, aby 
se dobře ujaly. Postupně zbavujeme drobné 
cibulnaté a hlíznaté květiny odkvetlých květů. Na 
záhony a do nádob k výzdobě oken a balkonů 
sázíme nakvetlé dvouletky a petrklíče. Ukončíme řez 
růží. Do pařeniště přepichujeme semenáčky 
letniček. Starší trvalky pohnojíme Cereritem a 
kompostem. Zahradní narcisy, hyacinty a tulipány 
přihnojíme ledkem, aby rostliny zesílily a vytvořily 
velké cibule pro příští rok. Vysadíme první dávku 
narašených hlíz mečíků, abychom dosáhli ranějšího 
kvetení. Zakládáme nový trávník a vylepšujeme 
starý. V teplých oblastech můžeme za příznivých 
podmínek vysadit hlízy jiřinek, jinde o 14 dní později. 

V ovocné zahradě 
Pokračujeme ve výsadbě a řezu ovocných dřevin. 
Broskvoně sázíme co nejdříve po vyrytí ve školce. 
Trvá-li vlhké a chladné počasí, ošetříme broskvoně 
jednou až dvakrát po 10 - 14 dnech Novozirem nebo 
Syllitem proti kadeřavosti. Poslední termín je před 
kvetením.  Jakmile je půda prohřátá alespoň na     
10 °C, začneme s výsadbou révy vinné. Na počátku 
kvetení a při dokvétání ošetříme meruňky, třešně a 
višně Rovralem proti moniliovému  úžehu květů. 
Ukončíme řez jádrovin, v řezu peckovin můžeme 
ještě pokračovat až do odkvětu. Je-li slunko a teplo, 
ošetříme přípravkem Omite ovocné dřeviny proti 
sviluškám, černý rybíz proti vlnovníku rybízovému a 
révu vinnou proti roztočům. Jahodník ošetříme proti 
roztočíku jahodníkovému přípravky Basudin nebo 
Sumithion. Postřik angreštu a rybízu před květem 
Fundazolem chrání proti americkému padlí a rzi 
vejmutovkové, postřik Novozirem a Dithanem proti 
antraknóze, projevující se předčasným srpnovým 
opadáváním listů. U broskvoní provádíme detailní 
řez od stadia květních poupat do stadia plůdků. 
Jabloně a hrušně ošetřujeme před kvetením proti 
strupovitosti přípravky Dithane, Novozir, Syllit atd, 
jabloně proti padlí Sulikolem, Bayletonem a jiné. 
Topas a Rubigan účinkují proti oběma chorobám 
jabloní. Stromy s bohatou násadou květních pupenů 
přihnojíme před rozkvětem ledkem. Týden před 
rozkvětem vyvěsíme do korun slivoní a jabloní bílé 
lepové lapače proti pilatkám, které působí červivost 
malých plůdků. Koncem měsíce ukončíme výsadbu 
ovocných dřevin a řez peckovin. Rybíz, na jehož 
listech jsou klenuté puchýře způsobené sáním mšice 
rybízové, ošetříme Pirimorem. Hrušně ošetříme 
preventivně proti rzi. 

V zelinářské zahradě 
Počátkem měsíce hrnkujeme celer. Ve středních 
polohách začínáme vysévat na venkovní záhony 
kořenovou zeleninu, cibuli, mák, hrách, špenát a 
sázet jarní česnek a cibuli sazečku. V polovině 
měsíce sázíme za příznivých podmínek na záhony 
sazenice raných druhů zeleniny a předklíčené rané 
brambory. Na záhony vyséváme kedlubny, zelí a 
růžičkovou kapustu červenou řepu. Pro 
předpěstování sazenic sejeme do studeného 
pařeniště nebo na záhon zimní pór, letní salát. Do 
kelímků sejeme salátové okurky, cukety a meloun 
pro předpěstování sazenic na venkovní záhony. 
V příznivých polohách sejeme pod netkanou textilii 
nakladačky. Do nevytápěných skleníků a fóliovníků 
sázíme koncem měsíce rajčata. 

Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 

V městském vlastivědném archivu 
se nachází kopie drobného tisku bez 
názvu v rozsahu šesti stran s obálkou 
obsahující tři básně kritické lidové 
poezie a několik politicky laděných 
epigramů. Po přečtení tohoto 
zajímavého dobového svědectví 
zjišťujeme, že verše pocházejí z dílny 
stolní společnosti Rejpalů, která se 
scházela v hostinci Národního domu 
v roce 1937 a jak název napovídá, 
zabývala se kritikou veřejných i 
politických věcí ve městě i ve státě.  
Báseň Židlochovské elegie (opravený 
Havlíček) kritizuje maiou ochotu 
k dobročinnosti bohatších občanů 
města.  
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170. výročí první kampaně 
  

 PhDr. Stanislav Rubáš                                                    
Židlochovický cukrovar – 8. závěrečná část 

I když provoz cukrovaru v prvním poválečném roce nebyl nějak jednoduchý, přece jen židlochovický cukrovar jako jeden z mála přispěl 
v osvobozeném Československu svou měrou k zásobování obyvatelstva.  

V roce 1946 bylo zřízeno přímé spojení telefonem z cukrovaru v Židlochovicích do Brna. Rok 1947 se vyznačoval velmi suchým vegetačním 
obdobím, urodilo se jen asi 30 % plánovaného objemu cukrové řepy. Kampaň byla rovněž postižena nedostatkem vody, a tudíž nepracovaly závody 
v Hrušovanech nad Jevišovkou a cukrovar Slavkov. Sokolnice pracovaly jen s omezením. Část řepy určené těmto závodům zpracoval cukrovar 
v Židlochovicích.  

V roce 1948 dochází v rámci znárodňování také ke znárodnění cukrovaru Židlochovice. Vyhláškou ze dne 20. 10. 1948 určilo ministerstvo výživy 
nový název: Jihomoravské cukrovary, národní podnik Židlochovice. Od 1. července 1948 výnosem ministerstva výživy přešly budovy a pozemky 
židlochovické ekonomie z majetkové podstaty Československého státu, které byly doposud pouze pronajaty Akciové společnosti pro průmysl 
cukrovarnický v Hodoníně, pod nově vzniklé Jihomoravské cukrovary, n. p.. Současně bylo v židlochovickém cukrovaru požádáno o povolení ke 
stavbě skladiště řepy, kterému Okresní národní výbor Hustopeče výnosem ze dne 19. května 1948 vyhověl. V tomto roce se ředitelem cukrovaru stal 
ing. Arnošt Vodica.    

Jelikož se ve vegetačním období roku 1948 vyskytovalo stále více řepných škůdců, uskutečnila se akce k jejich vyhubení chemickými prostředky. 
Byly získávány vhodné postřikovací agregáty, které se zapůjčovaly pěstitelům i s obsluhou. Tuto práci prováděli brigádničtí zaměstnanci cukrovaru 
zdarma. V tomto roce proběhla v Kroměříži výstava cukrovarnictví, které se zúčastnili i zaměstnanci židlochovického cukrovaru. Zde prezentovali 
veřejnosti zmenšený funkční model svého závodu.  

Vymezení aktiv a pasiv bylo provedeno výměrem ministerstva výživy z 11. 1. 1949, tentýž výměr řešil otázku převodu majetku z majetkové 
podstaty znárodněného podniku, Rolnického akciového cukrovaru. V roce 1950 bylo nutno komín, poškozený  bombardováním roku 1945, znovu 
opravit a vzhledem k novým podmínkám nadstavit. Tato nadstavba byla dokončena  18. 4. 1950.  

Jihomoravské cukrovary, n. p. v Břeclavi, byl ustaven dnem 1. ledna 1951 jako základní cukrovarnický podnik a do něj byly začleněny cukrovary 
Břeclav, Hrušovany n/J, Židlochovice a Pohořelice. 

Výměrem ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 8. ledna 1953 byla vyloučena z bývalých Jihomoravských cukrovarů, n. p. v Břeclavi, 
majetková podstata cukrovarů v Židlochovicích a v Pohořelicích. Byl zřízen národní podnik, který tvořily dvě jednotky, a to provozovna Židlochovice a 
provozovna Pohořelice. Název podniku byl změněn na Cukrovar v Židlochovicích, n. p., s provozovnami v Židlochovicích a v Pohořelicích. Cukrovar 
Židlochovice měl své  ředitelství v Židlochovicích. Kontrolním orgánem tohoto podniku se stal Východomoravský cukrovarnický trast se sídlem v Brně. 
Do něj byly dále začleněny závody: Břeclav, Hrušovany nad Jevišovkou, Slavkov, Sokolnice, Vyškov, Uherské Hradiště, Kelčany a Hodonín. 

V závodě byla roku 1953 provedena rozsáhlá rekonstrukce, a proto kampaň začala až 14. října a trvala do 3. prosince. Závod měl v té době vlastní 
závodní stráž o šesti mužích. Stálých zaměstnanců bylo sto, v době kampaně 362.  

1. srpna 1954 byla vytvořena Krajská operativní skupina, která nahradila dosavadní Východomoravský cukrovarnický trast. Cukrovary 
Židlochovice a Pohořelice přešly tedy pod Krajskou operativní skupinu. Toto seskupení fungovalo až do roku 1957.  Dne 9. dubna 1956 byl ing. 
Vodica, ředitel cukrovaru, přeložen do Prahy, kde přijal místo na ministerstvu potravinářského průmyslu. Funkci ředitele v Židlochovicích převzal 
Vladimír Holub. Dnem 1. května 1957 byl zřízen po dohodě s ministerstvem financí národní podnik Brněnské cukrovary se sídlem v Brně. Cukrovar 
v Židlochovicích se stal jeho podřízeným závodem. Pod Brněnské cukrovary dále patřily provozovny v Sokolnicích, Slavkově, Vyškově, Břeclavi a 
Pohořelicích. Brněnské cukrovary existovaly do 30. dubna 1963. V  roce 1957 byla v Židlochovicích zrušena malodráha kvůli drahé údržbě a 
nedostatku zaměstnanců. Od té doby se řepa svážela do cukrovaru jen nákladními auty. 

V roce 1959 byl cukrovar přejmenován na Brněnské cukrovary, národní podnik v Brně, závod 07 v Židlochovicích. V tomto roce spolupracoval 
židlochovický cukrovar s cukrovarem  Hohenau v Rakousku. Spolupráce však trvala jen jednu kampaň, protože hospodaření  s kapitalistickým státem 
nebylo příliš vítáno. 

Dnem 1. dubna 1963 byly vytvořeny Jihomoravské cukrovary, n. p. se sídlem v Uherském Hradišti, sloučením Gottwaldovských, Brněnských a 
Středomoravských cukrovarů v jeden celek. Cukrovar v Židlochovicích byl do Jihomoravských cukrovarů, n. p., začleněn jako závod číslo 17. Do 
komplexu dále patřily cukrovary: Bedihošť, Břeclav, Čelechovice, Hodonín, Hrušovany nad Jevišovkou, Hulín, Kelčany, Kroměříž, Sokolnice, Němčice, 
Pohořelice, Slavkov, Uherské Hradiště, Vrbátky, Všetuly a Vyškov. 

Židlochovický závod si v rámci podniku Jihomoravské cukrovary díky modernizaci a rekonstrukci provozu i dobrému vedení vedl velmi úspěšně a 
získával po několik let první místo v soutěži 17 závodů podniku. Ředitelem cukrovaru se stal Karel Pospíšil. V roce 1967 bylo v cukrovaru místo 
dosavadního suchého čeření zavedeno mokré čeření cukerných šťáv. Byla instalována nová mechanická difúze DdS dánské výroby a postavena 
nová. V roce 1970 byla provedena další rekonstrukce závodu. Mechanizací se dařilo snižovat stav pracovníků najímaných na kampaň. Cukrovar 
uzavřel družební smlouvu s maďarským cukrovarem Cukorgyar Petehaza. K 1. lednu 1981 vznikly Jihomoravské cukrovary Uherské Hradiště, 
koncernový podnik, se sídlem v Uherském Hradišti. Židlochovický cukrovar se stal jejich součástí. V roce 1983 byl židlochovický cukrovar plynofikován 

jako první v republice. V  roce 1987 došlo k výměně strojního 
zařízení. 

 Od roku 1989 byl na trhu nadbytek cukru a cukrovar 
v Židlochovicích se stal ztrátovým. V roce 1990 proběhla poslední 
kampaň. V roce 1991 nastala neúroda cukrovky, snižoval se počet 
osevních ploch. Cukrovar v Hodoníně měl nedostatek řepy, a tak se 
podnikové ředitelství v Uherském  Hradišti rozhodlo, že zastaví 
provoz židlochovického cukrovaru a řepu určenou pro něj převede do 
Hodonína. Režijní náklady na kampaň byly obrovské, a pokud by 
hodonínský cukrovar nebyl spuštěn, ztráty by byly nepředstavitelné a 
celé Jihomoravské cukrovary by stály před krachem. Tím, že 
hodonínský cukrovar dostal řepu ze Židlochovic a Sokolnic, se ztráta 
podstatně snížila. Aby se zachránil cukrovar v Hodoníně, byl 
obětován jeden z nejslavnějších cukrovarů své doby. 
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Zima 2008 – 2009 z pohledu klimatologa 
 Po teplejším a proměnlivém podzimu nebyl ani začátek zimy příliš 

přesvědčivý. Zimní mrazivé počasí (i když beze sněhu) nastoupilo po vánočních 
svátcích a vydrželo až do poloviny ledna (v lednu se přidala i sněhová pokrývka). 
Po krátkém oddechu na přelomu ledna a února se zima přihlásila o slovo na 
začátku druhé dekády února a držela vládu nad počasím téměř do jeho konce (i 
sněhu bylo docela hodně). A nyní jednotlivé měsíce podrobněji. 

Prosinec byl teplotně mírně nadnormální a srážkově slabě podnormální. 
Průměrná teplota byla +2,16°C , což představuje odchylku +2,06°C, srážkový 
úhrn 29,0mm odpovídá 80,6% normálu. Až do vánočních svátků panovalo teplejší 
„předzimní“ počasí s teplotami většinou +4 až +8°C (ojediněle až +10°C) a jen 
zanedbatelným slunečním svitem. V tomto období byla také naměřena nejvyšší 
teplota měsíce +10,3°C hned první prosincový den (rovněž 22. prosince 
vystoupala teplota až na +10,0°C). Po štědrém dnu (který byl ještě relativně teplý) 
došlo k výraznému poklesu nočních i denních teplot a mrazivé zimní počasí 
(většinou se sluníčkem, ale beze sněhu) vydrželo až do konce měsíce. Toto 
počasí pak vyhovovalo zejména ledovým sportům. O svátcích (30. prosince) jsme 
zaznamenali nejnižší teplotu měsíce –9,2°C. Celkem bylo v měsíci 5 dní 
s celodenním mrazem a 8 dní s průměrnou teplotou nižší jak 0°C. V měsíci nebylo 
zaznamenáno výraznější sněžení (pouze 1 den) ani souvislá sněhová pokrývka. 
Ani na horách to se sněhem nebylo příliš slavné a tak se o svátcích lyžovalo jen 
na několika místech s technickým sněhem, případně v nejvyšších hřebenových 
polohách hor (rovněž tak Vysočina byla obdařena pouze zanedbatelnou sněhovou 
pokrývkou). 

Pro srovnání uvedu nejstudenější prosinec, který byl v roce 1996 
s průměrnou teplotou -3,4°C (odchylka -3,5°C) a celkem s 13 dny s celodenním 
mrazem a třemi týdny se sněhovou pokrývkou. Nejteplejší prosinec byl v roce 
2006 (průměrná teplota +2,8°C, 4 dny s celodenním mrazem a 1 den se sněhovou 
pokrývkou). 

Leden byl teplotně v podstatě normální (v porovnání s předchozími dvěma 
roky dosti chladný) a srážkově velmi slabě podnormální. Průměrná teplota vyšla 
na hodnotu -2,73°C (odchylka -0,73°C, tzn. čtvrtý nejchladnější od roku 1991), 
srážkový úhrn 23,8mm představuje 88,1% normálu. V první polovině měsíce 
panovalo mrazivé zimní počasí (nastoupilo o vánočních svátcích) doplněné od 5. 
ledna souvislou sněhovou pokrývkou. Zpočátku bylo i slunečno, v polovině měsíce 
v souvislosti s teplotní inverzí (na horách bylo až +8°C) bylo většinou zataženo a 
mlhavo. Ve druhé polovině měsíce se postupně oteplovalo a přidali se i výraznější 
srážky (většinou dešťové). Sněhová pokrývka zmizela 20. ledna, ale i tak vykázala 
slabě nadprůměrné množství (16dní). Závěr měsíce byl pak spíše chladnější, i 
když beze sněhu. Na minimální teplotu -14,8°C klesla teplota ráno 10. ledna, 
maximální teplota +7,6°C byla zaznamenána 24. ledna. S relativně chladnějším 

 
 

charakterem měsíce koresponduje i počet dní s celodenním mrazem, kterých bylo 
letos 16 (nadprůměrné množství), počet dní s průměrnou teplotou pod  -5°C 
(celkem 11) a počet dní se zápornou průměrnou teplotou (celkem 21). Letošní 
leden se tedy vrátil ke svým obvyklým (zimním) projevům. 

Nechladnější byl leden 2006, který měl průměrnou teplotu -5,1°C, kdy bylo 
zaznamenáno 23 dnů s celodenním mrazem, a celý měsíc ležela sněhová 
pokrývka. Navíc padl absolutní teplotní rekord pro Židlochovice za posledních 20 
let, -20,8°C dne 24. ledna 2006. Nejteplejší leden byl hned ten následující 
(průměrná teplota +4,3°C, pouze 2 dny s celodenním mrazem a také 10 dnů 
s teplotou nad 10°C). 

I únor (podobně jako leden) se v průměru blížil svým normálním zimním 
charakteristikám. Užili jsme si dosti srážek (dešťových i sněhových) a také mrazů, 
i když ne tak silných jako v lednu. Průměrná teplota byla +0,62°C (odchylka 
+1,02°C), srážkový úhrn se zastavil na hodnotě 60,0mm, což odpovídá 240,0% 
normálu (mimořádně nadprůměrné množství a současně nejdeštivější únor od 
roku 1992). První dekáda byla značně deštivá a také teplá (dne 7. února vyšplhala 
teplota na „jarních“ +12,9°C = nejvyšší teplota letošní zimy). Druhá dekáda začala 
silným sněžením (za 1,5 hodiny dne 10. února napadlo 6cm sněhu) a postupně i 
ochlazením a toto zimní počasí vydrželo téměř až do konce února (na jarní 
prázdniny vyšly výborné sněhové podmínky, a to nejen na horách). Další 
vydatnější sněžení se vyskytlo v polovině měsíce. Denní teploty v tomto období 
jen stěží vystupovaly nad bod mrazu. Minimální teplotu jsem zaznamenal 18. 
února a měla hodnotu   -9,8°C. Sněhová pokrývka (v různé kvalitě) ležela 2/3 
měsíce (od 10. do 26. února), což je dvojnásobek dlouhodobého průměru. 
Poslední dny měsíce už zvěstovaly blížící se jaro. 

Nechladnější byl únor 1996, který měl průměrnou teplotu -3,5°C, kdy 
sněhová pokrývka ležela celý měsíc, a 12 dní bylo s celodenním mrazem. 
Nejteplejší únor byl v roce 2002 s průměrnou teplotou +4,7°C a žádným dnem se 
sněhovou pokrývkou a žádným dnem s celodenním mrazem.  

I po prvním jarním dnu počasí stále váhá, ke kterému ročnímu období se 
přiklonit. Navíc ještě pokračuje deštivější charakter z předchozího měsíce a tak už 
byl v první březnové dekádě dosažen celý měsíční srážkový průměr. Po oteplení a 
rychlém tání sněhu na počátku března nás lehce vystrašila nepříliš dramatická 
povodňová situace (v sobotu 6. března byl nakrátko dosažen III. stupeň 
povodňové aktivity). Podle nejnovější předpovědi nám začátek astronomického 
jara pravděpodobně nadělí spíše chladnější počasí (včetně mrazíků) a zdá se, že 
takový ráz vydrží až do konce března. Však také 20. března, kdy astronomické 
jaro začalo, byla ranní teplota – 1,6°C. Na základě uvedených informací si jaro 
letos skutečně dává načas, ale věřme, že již zanedlouho nastoupí v plné síle a 
bude nás naplňovat optimismem po zbytek své vlády nad počasím. 

Ing. Karel Král 

 

Listujeme v kronice – 4. část 

1749 
V tomto roce byl v Židlochovicích proveden soupis řemeslníků. Tehdy mělo 
městečko 2 pekaře, 2 řezníky, mydláře, ševce, kováře, 2 pláteníky, 
punčocháře, 2 krejčí, lazebníka, 2 kožešníky. V této době byly pak 
v Židlochovicích i řádné cechy, a to pro 19 okolních obcí: Pohořelice, Blučina, 
Nosislav, Vel. Němčice, Medlov, Hrušovany, Hunkovice, Žabčice, Přibice, 
Vojkovice, Měnín, Sokolnice, Ivaň, Nikolčice, Křepice, Ivanovice, Kobeřice a 
vrchn. Nový Dvůr. Tak např. v cechu Řadovém bylo v r. 1784 vedeno 45 
mistrů, 31 tovaryšů a 4 učni řemesel kovářského, kolářského, zámečnického, 
puškařského, stolařského, bednářského a tesařského. Vedle toho to byly 
ještě cechy řeznický, krejčovský a kožišnický, tkalcovský, ševcovský a další.  

1939 
Již měsíc po okupaci Československa odjela 17. dubna 1939 do Německa 
první pracovní skupina židlochovických občanů. Další skupiny odjely 
v následujících dnech dubna a května.  

1949 

23. dubna 1949 měly kulturní Židlochovice velký svátek. V nové budově 
sokolovny, která byla brigádnickou prací postavena na místě bývalého kasina, 
byl veřejnosti předán velký divadelní sál. Jeho jeviště, tehdy jedno 
z nejmodernějších ochotnických scén na celé  Moravě,  navrhoval  Ing.  Fojtík  

ze Starého českého divadla v Brně. Jeviště bylo opatřeno vysokým 
provazištěm se 34 tahy, dokonalým osvětlovacím zařízením, bílým kruhovým 
horizontem a černým zadním horizontem. Jevištní plocha byla 100 m² a měla 
dvě hluboká propadliště. Tento kulturní stánek byl otevřen zájezdem Státní 
brněnské opery, kdy sólisté a orchestr předvedli úryvky z oper Prodaná 
nevěsta, Rusalka a Dalibor. Sál byl zaplněn do posledního místa. První 
představení místního divadelního ochotnického spolku se konalo v tomto sále 
28. května 1949, kdy uváděcím představením byla hra Artura Millera Všichni 
moji synové z amerického prostředí.  

1949 
6. dubna 1949 muselo nouzově přistát na Líchách asi 300 metrů od domu 
Stanislava Remundy č. 536 československé vojenské letadlo – stíhačka. Bylo 
hodně poškozeno, ale pilotovi se nic nestalo. Odpoledne bylo letadlo 
odvezeno vojenským autem.  

1949  
Největší stavbou budovanou v tomto roce v Židlochovicích, byla výstavba 
centrální sýpky Čs. státních statků, která se koncem r. 1949 předala do 
užívání. Její výstavba stála přes 18 mil. Kčs.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 
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Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Padněte na kolena-dramatické osudy několika generací � Cukrový klaun-

příběh na základě skutečné události � Volání Afriky – pátrání po 
ztraceném chlapci � Divný kořeny-dramatický příběh rodiny v 

poválečné době republiky � Plantáž Shadowbrook-román o zrození 
Ameriky  �  Katyň  – z archivů, které vydaly hrůzná svědectví � 
Pan Zbabělý v Normandii – válečný román od slavného britského 

spisovatele �  Tomáš Knoz: Karel starší ze Žerotína – monografie 
brněnského historika �  Přejde vás smích aneb Prokletí moci – 

pohled do zákulisí politických zločinů 1948 – 1953 – nejprodávanější titul 
v nakladatelství Naše vojsko �  Dědictví-kapitoly z dějin komunistické 

perzekuce v ČSR 1948–1949  � Lásky Alfonse Mucha – kniha o 
ženách, kterou napsala jeho dcera z dopisů � Naučte své dítě 

efektivnímu učení – rady a doporučení � Komunistický režim a 
politické procesy v Československu �  Jak to doktoři myslí – autor 

čerpá z bohatých zkušeností � 
Pro mládež: 

Školní atlas světa s CD-Rom � Hledej hasiče – poučné a zábavné 
čtení s mnoha obrázky �  Raketoplány – příběh kosmických korábů 

� Loutky – tvoříme loutky a hrajeme divadlo � Skládačky z papíru – 
praktické nápady pro radost  � 

SQUASHSQUASHSQUASHSQUASH    ----    mimořádněmimořádněmimořádněmimořádně jen za 50 Kč za jen za 50 Kč za jen za 50 Kč za jen za 50 Kč za ½    hodiny hry !!!hodiny hry !!!hodiny hry !!!hodiny hry !!!  
V dubnu si můžete v židlochovické orlovně zahrát za cenu pouze 50 Kč za ½ hod. hry, a to  

ve všední dny od 9 do 12 hodin.ve všední dny od 9 do 12 hodin.ve všední dny od 9 do 12 hodin.ve všední dny od 9 do 12 hodin.    
Objednávky a rezervace osobně ve fitness, nebo telefonicky 511 119 256, 774 348 637. 

Možnost zapůjčení raket, míčků i brýlí na místě. Využijte této mimořádné nabídky.Využijte této mimořádné nabídky.Využijte této mimořádné nabídky.Využijte této mimořádné nabídky.    
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• 8. března 2009 se uskutečnilo hodnocení vzorků vín, které uspořádal Český svaz zahrádkářů. Přihlášených 696 vzorků 
hodnotilo 67 degustátorů. Odborná komise ve složení Doc. ing. Eduard Postbiegel, CSc., Václav Hans a František Flodr 
vyhlásila letošní šampiony, kterými se stala tato vína: Sauvignon (mladé víno), vzorek č. 333 pěstitele Ludvíka Šebesty ze 
Starovic – 19,3 bodů (z dvacetibodové stupnice) a dále vzorek č. 100 Rulandské bílé, pozdní sběr z roku 2006 pěstitele Ing. 
Romana Loskota z Nosislavi – 19,4 bodů. Z červených vín získal nejvyšší ocenění František Doležal ze Židlochovic za 
vzorek č. 393, Svatovavřinecké (mladé víno) – 19,3 bodů.  Stejným počtem bodů se může pochlubit i vzorek č. 304 MUDr. 
Petra Juráka z Hustopečí, který vystavoval Frankovku 2007 (pozdní sběr).                                               Mgr. Tomáš Šenkyřík  

• Regionální turistické informační centrum v Židlochovicích obhájilo pro letošní rok 2009 certifikát, jenž je jednou ročně udělován agenturou 
Czechtourism. RTIC splnilo všechna kritéria, která jsou nutná k tomu, aby zařízení smělo používat oficiální logo (bílé íčko na zeleném poli) a 
oficiální název: Turistické informační centrum.                                                                                                                              Mgr. Tomáš Šenkyřík  

• Ve dnech 17. – 19. dubna se koná v Oslavanech v prostorách Kulturního střediska Mezinárodní prodejní výstava minerálů. V rámci návštěvy 
Oslavan lze využít mineralogické lokality (odvaly uhelných dolů, naleziště očkových opálů, sepiolitu i moravských vltavínů.  Asi 300 metrů od 
místa konání burzy je možno projít naučnou stezku permokarbonu s bohatou možností sběru zkamenělin. Můžete také navštívit zámek, kde je 
expozice hlubinného dolu.  

• V našem březnovém Zpravodaji jsme vzpomněli 10. výročí vstupu České republiky do NATO. Nedopatřením bylo uvedeno, že v současnosti je 
v NATO 19 států. Omlouváme za tento omyl, který jsme čerpali z internetových stran. Od 29. března 2004 má NATO 26 členů. Tehdy ještě 
vstoupilo do NATO Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Za námi nezaviněný omyl se omlouváme.           –rt–  

• Vyšel Školní zpravodaj č. 2 – ZŠ Židlochovice. Mimo jiné jsou v něm uvedeny výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro další školní rok, souhrnná 
statistika školního prospěchu za 1. pololetí tohoto školního roku, drobné zprávy z 1. i  2.  stupně školy, zpráva o lyžařském výcvikovém kurzu atp..  

• Letošní velká voda proběhla bez větších problémů, byť na Vysočině bylo značné množství sněhu. Maximální stav vodní hladiny Svratky 7. března 
2009 dosáhl v Židlochovicích 332 cm. V dalších dnech už začala hladina řeky opadat.                                                    Z internetových údajů ČHMÚ 

• Na webových stránkách města naleznete m. j. také výčet bohoslužeb ve farním kostele. Nalezněte si na seznamu www.zidlochovice.cz a klikněte 
na odkaz Farní úřad Židlochovice. 

• Na polovinu května chystá Divadelní odbor při TJ Židlochovice komedii Roberta Merleho Vláda žen. v režii Lubomíra Spáčila. Podrobnější 
informace přineseme v květnovém vydání.   

• Již sedmým rokem se uskutečnily v sobotu 21. 2. 2009 v židlochovické sokolovně Sokolské šibřinky, tentokrát v rázu Z pohádky do 
pohádky. Tradičně vyprodaný kulturní sál sledoval rej téměř tří desítek maskovaných nadšenců. Moderátorského žezla se opět ujal Olda Kahoun, 
který zahájil šibřinky v převleku Krakonoše a v duchu Krkonošských pohádek. Hlavním bodem programu je vždy slavnostní průvod masek a 
následná soutěž o Královnu masek. V té letos jednoznačně zvítězila pětičlenná rodina Simpsonova. Za ní se umístil Ivánek s Nastěnkami a 
Červená karkulka s vlkem. Dalším oživením bylo kouzelnické i taneční vystoupení Jardy Valena. Po vyhlášení bohaté tomboly následovalo noční 
překvapení v podobě krátkého loutkového muzikálu. Tato společenská akce je vždy oživením židlochovické plesové sezóny a i letos se po všech 
stránkách vydařila. Nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy se šibřinky uskuteční v rázu "Ten umí to a ten zas tohle".                                          –rt– 

• Pěvecký sbor Skřivánek vydal II. díl Průvodce historií pěveckého sboru Skřivánek. Texty připravili Ing. Jiří Smutný a Zdeňka Vrbová. 
• Obecní úřad Vojkovice vydal obsáhlou publikaci zabývající se dějinami od nejstarších památek až po konec II. světové války. Autorkou čtivé 

publikace je Mgr. Iva Tycová. 

Dovolujeme si upozornit všechny přispěvatele na uzávěrku Zpravodaje, která je vždy 15. každého měsíce. 
Příspěvky posílejte elektronickou cestou nebo na datovém nosiči. 

Po tomto termínu nemůžeme další články přijmout. 

Pěkné Velikonoce všem čtenářům Židlochovického zpravodaje 
 

 
ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 

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

vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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OREL OREL OREL OREL ––––    jednota Židlochovice pořádájednota Židlochovice pořádájednota Židlochovice pořádájednota Židlochovice pořádá        
vvvv    sobotu 18. dubna ve 14 hodinsobotu 18. dubna ve 14 hodinsobotu 18. dubna ve 14 hodinsobotu 18. dubna ve 14 hodin    

výpravu na paintball do Ořechova u Brna.výpravu na paintball do Ořechova u Brna.výpravu na paintball do Ořechova u Brna.výpravu na paintball do Ořechova u Brna.    

Cena 590 Kč (290 Kč za výzbroj a výstroj, 300 Kč za munici). 
Přihlášky a informace �605 503 837. 

 Zaznamenali jsme 
dniceradniceZtracená kronika 


