
Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. 

Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností. 
T. G. Masaryk 
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7. března 1850  

se v Hodoníně narodil  

Tomáš Garrigue Masaryk.  

V Židlochovicích pobýval 

v letech 1924, 1928,1929, 

1930, 1931 a 1933. 

 Portrét na prvorepublikové 

známce, která platila od roku 

1930 do roku 1937, navrhl       

i vytvořil rytec a grafik 

Karel Seizinger. 
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Výběr z usnesení RM 15. ledna 2010 
RM zrušuje: 
� Usnesení č. 63/2.2-Zařazení finančních 

prostředků na podíl města na výstavbu 
kanalizace splaškové v ul. Masarykova  a Nad 
Farou do rozpočtu na rok 2010. 

� Usnesení č. 68/3.1-Zajištění nemovitosti 
Masarykova 115, kostel proti opětovnému 
zatečení dle  bodů 1 až 3  v letošním roce. 

� Usnesení č. 70/2.1-Odložení projednání 
materiálu přípravy etapy IV. a V. Regenerace 
panelového sídliště Židlochovice na období po 
projednání státního rozpočtu nebo na leden 
2010.  

RM  rozhodla: 
� pokračovat v nabídce prodeje pozemků  

v Zámecké ulici 
RM souhlasí: 
� s výstavbou dalších dvou domů v lokalitě Líchy 

s napojením na sítě a komunikaci v ul. 
Janáčkova a trvá na propojení lokality Líchy 
s ulicí Brněnskou místní komunikací 

RM schvaluje: 

� výdaje na konání sportovních akcí konaných  

 
      v roce 2010 dle podkladového materiálu  

Výběr z usnesení ZM 20. ledna 2010 
ZM bere na vědomí: 
� otevřený dopis Společenství vlastníků jednotek 
ZM rozhodlo: 
� prodat bytovou jednotku č. 358/1 v domě č. p. 

358 stávajícímu nájemci za cenu 780.000 Kč 
� prodat bytovou jednotku č. 358/3 v domě č. p. 

358 stávajícímu nájemci za cenu 720.000 Kč 
� prodat bytovou jednotku č. 358/4 v domě č. p. 

358 stávajícímu nájemci za cenu 960.000 Kč 
� prodat bytovou jednotku č. 358/5 v domě č. p. 

358 stávajícím nájemcům, a to každému 
ideální  ½ uvedeného předmětu převodu  za 
cenu 450.000 Kč 

�  prodat bytovou jednotku č. 358/8 v domě č. p. 
358 stávajícímu nájemci za cenu 870.000 Kč 

� prodat bytovou jednotku č. 591/4 v domě č. p. 
589, 590, 591 stávajícímu nájemci za cenu 
1.087.500 Kč 

� prodat bytovou jednotku č. 651/1 v domě č. p. 
651 stávajícímu nájemci za cenu 1.087.500 Kč   

� prodat bytovou jednotku č. 651/11 v domě č. p. 
                               – pokračování na další straně  
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Zpráva o činnosti matriky v roce 2009 

K 31. 12. 2009 mělo město Židlochovice 3238 obyvatel.  
Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, 

Žabčice. 
V roce 2009 bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 79 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 29 sňatků, 38 sňatků bylo 

uzavřeno v zámecké kapli, 1 sňatek byl uzavřen v Lidovém domě v Žabčicích.  Církevních sňatků bylo 11 (7 sňatků v kostele v Židlochovicích, 1 
sňatek byl uzavřen v kostele v Unkovicích, 1 sňatek v kostele v Medlově a 1 sňatek byl uzavřen v kostele v Hrušovanech u Brna, v zámecké kapli 
v Židlochovicích byl uzavřen 1 sňatek církví československou husitskou). 

V roce 2009 jsme oddávali mimo Židlochovice, a to ve zrekonstruovaném Lidovém domě v Žabčicích.   
Jako každý rok, tak i v  loňském roce, jsme měli zahraniční snoubence. V zámecké kapli vstoupili do stavu manželského občan Velké Británie 

s občankou Česka a taktéž občan Slovenské republiky uzavřel manželství s naší občankou.   
Úmrtí na území obcí v matričním obvodu Židlochovice: Hrušovany u Brna 5 úmrtí, Medlov 2 úmrtí, Nosislav 4 úmrtí, Přísnotice 0 úmrtí, Unkovice                          

4 úmrtí, Vojkovice 5 úmrtí, Žabčice 1 úmrtí, Židlochovice 11 úmrtí.  
Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimace byla provedena celkem  2 801krát, 

legalizace 2 142krát.    
Žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo podáno 482, výpis z obchodního rejstříku byl vyhotoven 33x (projekt Czech POINT).  Další novinkou projektu 

Czech POINT je zřizování datových schránek (2 žádosti), zneplatnění přístupových údajů do datových schránek a vydání nových (14 žádostí), 
konverze dokumentů (6 žádostí). 

Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 25krát.  Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti byl sepsán 62krát. Změna příjmení 
byla povolena 7krát. Žádost o vystavení Osvědčení o státním občanství České republiky si podalo 12 občanů. Bylo přijato a odesláno 6 žádostí o zápis 
matriční události do Zvláštní matriky v Brně, přijaty byly 3 žádosti o vystavení dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
s cizincem nebo v cizině. Celkem 3 cizinci, po udělení státního občanství České republiky, složili v obřadní síni do rukou tajemníka úřadu 
Státoobčanský slib.  

Přiděleno bylo 22 čísel popisných a evidenčních. V nových ulicích – Meruňková, Janáčkova, Svratecká, Sportovní, Cukrovarská, Dezortova, 
Joštova, Zámecká, Robertova – jsme svědky výstavby a dokončování nových rodinných nebo bytových domů, jejichž obyvatelé jsou novými občany 
našeho města.     

V  roce 2009 se narodilo celkem 48 dětí s trvalým pobytem v Židlochovicích.  Zemřelo 28 občanů našeho města, z trvalého pobytu se odhlásilo 83 
občanů. 

K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo v loňském roce 126 osob.  
Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 2009 zrušen dvaceti šesti občanům našeho města. Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny, 

což je Židlochovice, Masarykova 100. Na této adrese je k dnešnímu dni přihlášeno 83 občanů.                                                Lenka Tesařová, matrikářka 

Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků za rok 2009 

Komise k projednávání přestupků města Židlochovice vykonává přestupkovou agendu pro 23 obcí na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s každou z těchto obcí.  

Komise může za přestupek uložit tyto sankce: -napomenutí, -pokuta, - zákaz činnosti, -propadnutí věci. 
V roce 2009 bylo oznámeno celkem 200 přestupků, z toho ve 49 případech komise rozhodla o uložení pokuty.   Na pokutách bylo v běžném roce 

uloženo 46 700 Kč.  

      651 stávajícímu nájemci za cenu 1.020.000 Kč  
� prodat bytovou jednotku č. 652/5 v domě č. p. 

652 stávajícímu nájemci za cenu 1.275.000 Kč  
� po provedení vkladu do katastru nemovitostí 

"Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek.“, 
vyhlásit záměr prodeje vymezených bytových 
jednotek v domě č. p. 234 postaveném na 
pozemku p. č. 650 jejich nájemcům, za cenu 
odpovídající 60 % tržní ceny   

      Poznámka: U všech uvedených prodejů 
bytových jednotek je podmínkou, že kupní 
cena bude uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. 

Výběr z usnesení RM 29. ledna 2010 
RM rozhodla: 
� bezplatně zapůjčit nebytové prostory v č. p. 

314, ulice Komenského v Židlochovicích, 
Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, středisko 
Židlochovice. Smlouvu o výpůjčce uzavřít na 
dobu určitou 10 roků od 1. 3. 2010 do 28. 2. 
2020   

RM souhlasí: 
 
 

� se záměrem využití areálu na ul. Brněnská č. 
p. 159 Karlovou pekárnou s.r.o. dle žádosti 
z 23. 1. 2010 za podmínky vybudování 
dostatečného počtu parkovacích stání pro 
výrobu i zaměstnance 

� s užíváním znaku města ZO Moravsko- 
slezského kynologického svazu Židlochovice 
na nově vznikajících webových stránkách a 
materiálech kynologického klubu 

RM schvaluje: 
� pro výběr zpracovatele v rámci výběrového 

řízení „Stavební úpravy ZŠ Židlochovice – 
zateplení objektu“ jako základní hodnotící 
kritérium nejnižší nabídkovou cenu. 

� přílohu k vyhl. č. 4/2003 o místním poplatku za 
provoz systému kom.  odpadu pro rok 2010 

RM bere na vědomí: 
� žádost M. Řeřuchy na dočasné ponechání 

montované buňky u vjezdu k hasičům 
RM ukládá: 

� odpovědět na dopis p. Řeřuchy, že město, 
shodně s usnesením č. 76/8.1, trvá na 
odstranění stavby  

 

od 1. do 31. března 2010 
bude v malé galerii 

regionálního 
turistického centra na 

radnici  otevřena 
výstava o pobytu Tomáše 
Gariggua Masaryka na 
židlochovickém zámku. 
Bude vystaveno na 50 

fotografií, které 
dokumentují historickou 

jedinečnost našeho 
města.  

Výstava se koná při 
příležitosti 160. výročí 

 narození TGM.  
výstavu připravil  

 Karel Vavřík 
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Z celkového počtu 200 přestupků bylo zpracováno 22 oznámení o přestupku, kterých se měli dopustit občané města Židlochovice nebo byly tyto 
přestupky spáchány na území města Židlochovice – v těchto případech se komise zabývala přestupky podle těchto paragrafů zákona č. 200/1990 Sb.. 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: 1 x dle  § 30 -  přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ;  1x  dle § 46 - 
přestupky proti pořádku v územní samosprávě; 1x  dle § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku; 11x dle § 49 – přestupky proti občanskému soužití;  
8x dle § 50 – přestupky proti majetku.                                                                                                                                                          Jana Krišpínová 
 
Odbor vnitřní správy, pracoviště cestovních dokladů informuje 

V roce 2009 bylo vydáno celkem 1098 cestovních pasů. Z toho bylo 1008 pasů  se strojově čitelnou zónou a s nosičem biometrických  údajů (dále 
e-pasy)  a 90 pasů bez strojově čitelných údajů – tzv. „rychlovek“. Dětem do 15 let bylo vydáno 323 e-pasů a 30 pasů „rychlovek“. Na úseku 
cestovních dokladů bylo v roce 2009 evidováno 43 přestupků a na pokutách bylo vybráno 5300 Kč. Přestupky se týkaly především ztrát, odcizení nebo 
poškození cestovních pasů. 

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 18 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání cestovního pasu zákonný 
zástupce, s občanem ve věku 15 – 18 let musí přijít zákonný zástupce a dát souhlas k vydání cestovního pasu. 

Pokud si občan starší 18 let žádá o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem biometrických údajů – tzv. e-pas, předloží 
občanský průkaz, a odevzdá starý cestovní pas.  Snímek obličeje a žádost se pořídí přímo  na pracovišti cestovních dokladů. To znamená, že ten, kdo 
chce mít vyhotovený cestovní pas, musí přijít osobně. Obdobně je to také u občanů mladších 18 let, ale v tomto případě je nutné doložit ještě rodný list 
dítěte.  Lhůta pro vydání e- pasu je 30 kalendářních dní.   

Správní poplatky za vystavení e-pasu jsou pro občany starší 15 let 600 Kč a platnost pasu je  10 let, pro občany mladší 15 let 100 Kč a platnost 
pasu je 5 let.  

K žádosti o vydání cestovního pasu typu „rychlovka“ je potřeba předložit žádost o vydání cestovního pasu a  dvě fotografie (3,5x4,5 cm, bílé nebo 
světlomodré pozadí). Správní poplatek je 1500 Kč pro žadatele starší 15 let a 1000 Kč pro žadatele mladší. Lhůta pro vydání je do patnácti 
kalendářních dní. Platnost toho dokladu je půl roku.  

Do těchto typů cestovních pasů je možné zatím zapsat dítě mladší 10 let. Zápis se provádí na základě předloženého rodného listu dítěte, správní 
poplatek je 50 Kč za jeden zápis. Poplatek se nevybírá, pokud se o zápis dítěte žádá zároveň při podání žádosti o vydání cestovního pasu.  

Jestliže zákonný zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let, požaduje se doložení Osvědčení o státním občanství. 
Žádost o vydání tohoto dokladu můžete podat na matrice, nebo přímo na pracovišti cestovních dokladů. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz, rodný 
list dítěte, rodné listy rodičů a oddací list, poplatek 100 Kč. Pokud jsou prarodiče dítěte narozeni po roce 1953, dokládá se i jejich rodný list. Nemůžete-
li uvedené doklady doložit, vyžádají se úřední cestou, ale v tomto případě je potřeba počítat s delší lhůtou vyžízení, která je ze zákona jeden měsíc.  

Magda Mlejnková, samostatná referentka odboru vnitřní správy MěÚ 
Nezapomeňte na povinnou výměnu řidičských průkazů! 

V působnosti MěÚ Židlochovice chybí vyměnit do konce tohoto roku 1 801 řidičských průkazů a do konce roku 2013 ještě dalších 4 104 
průkazů. Výměna v současné době předpokládá vyměnit každý úřední den 100 kusů řidičských průkazů. Již nyní zvládáme agendu 
v současném personálním obsazení velmi obtížně a s maximálním nasazením, ale bez čekacích dob. Pokud však budete čekat na pozdější 
dobu, není v silách úřadu zajistit vystavení průkazu bez dlouhé čekací doby.  

 

 
 
Základní umělecká škola Židlochovice  

sídlí v Robertově vile na Nádražní ulici. Jejím zřizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.  Základní umělecká škola Židlochovice byla 
založena 10. září 1948, díky velké a obětavé iniciativě zakladatele pana Boleslava Muchy. Patří tak mezi nejstarší umělecké školy na okrese Brno-
venkov. Původně se vyučovala pouze hra na housle a klavír, postupně se však výuka rozšířila o další obory, nejen hudební, ale i taneční a výtvarný. 
ZUŠ Židlochovice otevřela ve školním roce 1957/1958 pobočku v Rajhradě a v pozdější době odloučená pracoviště v Blučině, Sokolnicích, 
Opatovicích, Moravanech u Brna a Syrovicích. Tato pracoviště vznikla hlavně na žádost rodičů a starostů obcí. 

 ZUŠ v Židlochovicích má tyto obory: hudební, výtvarný a taneční. Výuka je organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.  
 V poslední době vystupovali žáci ZUŠ na vánočních besídkách v Blučině, koncertech v Rajhradě, v Sokolnicích i v Židlochovicích a také  

účinkovali při rozsvěcování vánočních stromů a v Rajhradě a Moravanech.                                                                                                                    –rt- 

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Židlochovice  
působí již pátým rokem. Bylo zřízeno roku díky systémovému projektu VIP – Kariéra, který je spolufinancován Evropskou unií a státním 

rozpočtem. Pro kvalitní práci ŠPP byla zřízena vhodná místnost, jejíž vybavení odpovídá odborné speciálně pedagogické péči. Rovněž se ustálilo 
personální obsazení pracoviště, které dnes tvoří školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence a dyslektický asistent.  

Dále se ŠPP během svého působení podařilo navázat dobrou spolupráci s pracovištěm Psychologickou poradnou Brno – venkov, což se pozitivně 
projevilo v péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.  

V roce 2008 byla za školní poradenské pracoviště podána úspěšná projektová žádost v rámci výzvy Jihomoravského kraje Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, což nám výrazně napomohlo rozšířit naše služby poskytované žákům i jejich rodičům. Největší změnu 
zaznamenalo pro činnost ŠPP obnovení pozice školního psychologa, zavedení funkce asistenta pedagoga na 1. stupni základní školy, zavedení 
pravidelné logopedické péče pro žáky a doplnění odborného vzdělání všech vyučujících na 1. stupni v oblasti specifických poruch učení.  
Na přelomu roku 2008/2009 byla zbudována a vybavena pracovna školního poradenského pracoviště v budově 1. stupně na Coufalíkově náměstí, 
díky čemuž bylo vytvořeno vhodné zázemí pro poskytování plnohodnotné speciálně pedagogické a psychologické péče žákům 1. stupně i jejich 
rodičům v místě, kde navštěvují školu.  

Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických poradenských služeb žákům, jejich zákonným 
zástupcům a pedagogům. Jde nám o vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji 
žáků v rámci primární prevence a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Cílem našeho působení je zkvalitnit sociální klima školy, pracovat se 
všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti.                                                                    –rt- 

 
 
 

Z našich škol 
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Našim zahrádkářům   
Pěstování chřestu – praktické rady 

Chřestovna se zakládá na 
prosluněné části zahrady. Chřestu 
vyhovuje půda písčitohlinitá, ale dobře 
se mu daří i v lehčí půdě hlinité. Je to 
rostlina trvalá, a při dobrém založení 
chřestovny se pěkný velký chřest sklízí 
přes deset let. Chřest odolává i v 
obtížných podmínkách sucha a 
nedostatečné výživy. Je pak ovšem 
slabý (tenký). Úžasně však reaguje na 
kvalitní vyhnojení chlévskou mrvou při 
zakládaní chřestovny. Během let 
pěstování se chřest přihnojuje a to jak 
přírodními, tak minerálními hnojivy. 

Chřest se sází do řádků ve 
vzdálenosti 40 cm. Řádky jsou od sebe 
vzdálené 150–170 cm.  

 
Pokud jsme tak neučinili na podzim, 
můžeme ještě na jaře v dubnu až květnu, 
vyrýt rigol hluboký 60 cm a široký 40 cm. 

 

 
 Do vyrytého rigolu navrstvíme hnůj nebo 
uleželý kompost prokládaný zeminou a to 
do výše 20 cm pod rovinu terénu záhonu. 
Na vršek této na živiny vydatné základny 
nasypeme cca 5 cm zeminy a upravíme ji 
tak, aby tvořila oblý tvar na rozprostření 
kořínků chřestu do obou stran. 

 

 
Sazenici chřestu usadíme tak, aby se 
kořínky nenásilně rozprostřely do obou 
stran. 

Dokončení v příštím čísle. 
-rt- 
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Zajímavosti kolem židlochovických vinic 

• 25. září 1432 Bohuš z Honětic, purkrabí na Židlochovicích, Linhart ze Zatčan a jiní zdejší starší 
tovaryši slibují místo svého pána Heníka z Valdštejna a Židlochovic představitelům města 
a brněnským měšťanům, že jim nebudou překážeti ve vinobraní v "horách židlochovských", 
nýbrž že je budou podle své moci fedrovati*)  a ochraňovati, aby mohli svá vína i desátek 
k Špilberku odvézti. 

   *) pomáhat 

    (Poznámka: Přechod od války bez pravidel k válce "rytířské" a zejména možnost obnovit v okolí 
města bezpečnost pro zemědělské práce včetně sběru vína, to jsou výhody lokálně 
uzavíraných příměří. V tomto případě však majiteli půdy v Židlochovicích Heníkovi z Valdštejna 
záleželo hlavně na odvedení poplatků, které brněnští měšťané pravidelně po vinobraní 
odváděli.) 

• 11. října 1579 potvrzují Znata z Lomnice, Jan ze Žerotína a Hartman z Lichtenštejna úmluvu, 
k níž došlo mezi Bedřichem ze Žerotína a Matesem Schramem z Deblína, Bernardem 
Brevinem, Matoušem Polniczerem, Kryštofem Čertem, Martinem Hyblem, brněnskými měšťany, 
kteří vystupují za sebe i další obyvatele města Brna, a kteří mají v židlochovických horách své 
vinohrady. Úmluva se týká peněžitého platu z vinohradů (místo dosavadního desátku), v listině 
je dále uvedeno bližší vymezení platebních povinností a závazků. 

• 11. října 1630 žádá Jiřík Frič, přísežný horný a ostatní přísežní městečka Židlochovic 
purkmistra a radu města Brna, aby podle starodávného zvyku vyslali své zástupce z těch, kteří 
mají v jejich horách vinohrady k jejich prohlídce a stanovení doby vinobraní.   

                              Vše Archiv města Brna – Sbírka listin, mandátů a listů, AMB, fond A 1/1 

�  �  � 

Moudrosti o víně 

Penicilin lidi léčí, víno je obšťastňuje 
Alexandr Fleming (objevitel penicilinu). 

Kdo víno popíjí, modlí se. Kdo víno chlastá, hřeší. 
Theodor Heuss 

Nepijeme proto, abychom upadli, ale proto, abychom se povznesli. 
Perské přísloví 

Dnešní maso, včerejší chléb a loňské víno. To udržuje zdraví. 
Španělské přísloví 

Kdo pije, neví, jak víno škodí. Kdo nepije, neví, jak prospívá. 
Japonské přísloví 

 
Ani všechny peníze světa nemají takovou cenu, jakou v pravou chvíli 

sklenička dobrého  vína. 
Čínské přísloví 

Jediná sklenička vína spláchne tisíce chmur. 
Čínské přísloví 

Víno je mlékem starců. 
Italské přísloví 

Moudrá slova 

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení 
spravedlnosti.  

Vy jeden, každý, musíme snést mínění druhého. 
Demokracie znamená diskusi. Kritika není negace.   

T. G. Masaryk 



 
 
 

      Zloději ukradli v Javornici na Rychnovsku vzácnou bronzovou bustu 
Tomáše Gariggua Masaryka, kterou zhotovil sochař Leoš Kubíček. Busta 
přitom přežila německou okupaci i komunistický režim. Po pachatelích policie 
zatím marně pátrá. 
      Sochař Leoš Kubíček zhotovil čtyři busty TGM během jeho pobytu v 
zámku v Židlochovicích koncem 20. let minulého století. V Javornici bustu 
slavnostně odhalili v roce 1938. A od té doby měla velmi pohnutý osud. Za 
okupace ji místní zakopali, znovu odhalena byla 1945, pak ji komunisté 
sundali a v době Pražského jara 1968 ji sem opět dali. Za komunistického 

režimu se ovšem socha stěhovala ještě několikrát. Naposledy se busta 
Masaryka objevila v roce 1989. Bronzová, 60 centimetrů vysoká a 40 
kilogramů vážící socha přilákala zloděje. Socha, jejíž jen materiální hodnota 
podle odhadů činí 150 000 korun, skončila pravděpodobně někde ve sběru. 
Místní přitom bustu brali jako symbol svobody. A to, že si někdo dovolí 
vztáhnout ruku na prezidenta Osvoboditele, by tady prý nikoho nenapadlo. 
TGM si zloději nevybrali na Rychnovsku poprvé. Letos v létě zmizela jeho 
socha z Potštejna. Také tady je zatím pachatel neznámý.    

                                                  (Odvysíláno na TV Nova 19. 11. 2007 16:16) 

 

 

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) bývá někdy uváděn jako 
socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený 
minulým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí 
stávky newyorských švadlen v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl poprvé 
slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o 
volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Demonstrace žen 
na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní 
Socialistické strany Ameriky; velké shromáždění za volební právo žen se 
konalo 8. března 1908 v New Yorku. Na první mezinárodní ženské konferenci 

Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka 
Clara Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení 
pevného data. Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména 
pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející 
únorové revoluci; vysvětlení o (padesátileté) připomínce rozehnané stávky 
amerických textilaček v roce 1857 je falešné a objevilo se až v roce 1955. 
Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického 
protestu po apolitickou socialistickou obdobu Svátku matek. 

  Encyklopedie Wikipedia. 

 
 

 

Nelze odhadnout, kolik občanů Židlochovic vnímá 
skutečnost, že bažant je pták, který proslavuje naše město 
a ČR v mnoha zemích světa, odkud přijíždějí lovci, aby se 
zúčastnili honů na bažanty v proslulých bažantnicích 
zřízených již v dávnější historii a v současné době 
spravovaných lesním závodem Židlochovice. Ustálené 
názvy „Rumunská bažantnice“, „Měnínská bažantnice“, 
„Proklatá“, „Studýnková“, „Knížecí les“ a další bažantnice se 
staly pojmem v mysliveckém světě. 

Mnoho loveckých hostů se opakovaně do Židlochovic a do bažantnic 
lesního závodu každoročně vrací, v menších i větších loveckých 
skupinách, což svědčí o tom, že zde nacházejí loviště, která uspokojují 
jejich loveckou vášeň, jak v nabídnutém způsobu lovu, tak počtu 
ulovených bažantů v době jejich obvykle vícedenního pobytu 
v Židlochovicích. 

Oblíbenost lovů v Židlochovicích podporuje také možnost ubytování 
lovců v zámku, kde velmi oceňují mysliveckou výzdobu a starobylé 
vybavení jeho interiéru, které jim ale slouží vším, co může poskytnout 
nejmodernější hotel. Zámecká kuchyně se špičkovou gastronomií přispívá 
k jejich spokojenosti, s pokrmy podávanými jak v zámecké jídelně, tak 
v terénu, výjezdem zámecké kuchyně do honbiště. 

Ještě na počátku minulého století byl lov bažantů výsadou rakouské 
šlechty, jíž zámek a bažantnice patřily. Po revoluci a vzniku nového státu 
ČSR v r. 1918 a převzetí všeho habsburského majetku, převzaly s ním 
státní lesy i bažantnice. Jejich další obhospodařování bylo jen 
přizpůsobeno potřebám nového státu s využitím všech mnohaletých 
zkušeností předcházejících hospodářů. Tenkrát ještě zcela na bázi 
přirozeného odchovu bažantů. Na hony bažantů byli zváni především 
diplomaté zastupitelských sborů mnoha států v ČSR, ale i prominenti 
tehdejších vládních, politických a hospodářských kruhů. Hony 
v bažantnicích byly označovány jako „reprezentační“ a lesní správou 
připravovány způsobem odpovídajícím jejich významu. Historie bažantnic 
nezaznamenává v žádném politickém systému, které byly u nás po roce 
1918 u moci, snahy o zásadní změny v jejich využívání k určenému  
účelu. Tak či onak sloužily, když ne k reprezentaci, tak k loveckému vyžití 
vlivných celebrit, které měly lov v bažantnicích v oblibě a také zájem o 
jejich zachování. Ještě v éře socialismu došlo k postupným změnám,  

když ztráty na počtech bažantů v dosavadním 
přirozeném chovu byly nahrazovány bažanty 
z vlastního umělého chovu les. závodu a touto 
zvěří byly doplňovány bažantnice. Už tehdy byla 
část bažantí produkce nabízena lovcům ze 
západních zemí, v zájmu získání cizích valut. 

Od roku 1989 byl chov a lov bažantů zcela 
komercializován. To si vyžaduje, aby myslivecká 
činnost i provoz bažantnic byl rentabilní, což závisí 

na zvolených metodách práce a schopnostech vedoucích manažerů 
lesního závodu, kteří honitby spravují. V praxi to představuje profesionální 
práci s velkými počty bažantů v průběhu celého roku, ve všech stádiích 
jejich života. Od snůšky vajec komorovanými bažantími slepicemi, přes 
fázi líhnutí kuřat ve vlastních líhních, období péče o mladé bažanty, jejich 
výchovy a ochrany až do dospělosti a nabídky k lovu. 

Závěrečnou fází celoroční péče o bažantí zvěř je příprava a 
organizace desítek honů v bažantnicích pro náročné, solventní hosty, 
které v součtu všech výřadů za loveckou sezónu představují 60–70 tisíc 
ulovených bažantů. S tak vysokým počtem nabízených bažantů k lovu, 
patří zdejší lesní závod ke světovým špičkám v tomto oboru. Pro udržení 
vysoké organizační úrovně honů v bažantnicích je samozřejmé, že je 
vedou zkušení myslivci lesního závodu s trubači, kteří lovecké povely 
troubí lesnickými borlicemi. 

Přísně jsou dodržována platná pravidla a ctí se všechny myslivecké 
tradice. Jednou z těch nejpůsobivějších je ceremoniál výřadu a u něj 
pietní akt ulovené zvěři. Vedoucí honu, obvykle sám ředitel lesního 
závodu, ohlásí loveckým hostům výsledek honu a na závěr zazní troubení 
slavnostního „Halali“, které lovci vyslechnou s obnaženými hlavami.  

Jak je zřejmé, bažant, tento odolný a přizpůsobivý lesostepní pták 
původem z Asie a v naší přírodě vypuštěný před staletími, se stal 
nejhojnějším lovným ptákem, s chutnou zvěřinou, pro kteréžto vlastnosti 
se bažantímu rodu dostává zvláštních ohledů. Není činností člověka 
v přírodě tolik ohrožován; naopak je uměle rozmnožován a chráněn. 

Augustin Vlašic 

Pozn.: Článek byl zveřejněn s laskavým svolením ředitele Lesního   
závodu Židlochovice Ing. Tomáše Blahy. 
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Bažant na mušce lovců 
 

Sochu prezidenta Masaryka si odnesli zlodějíčkové 
 

Mezinárodní den žen 
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Řádková inzerce 

Avon cosmetics nabízí spolupráci ženám a 
dívkám. Provize 15 - 30%. Bližší informace 

���� 606 607 598. Reaguji i na sms. 
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KTS EKOLOGIE  s.r.o., Hutní osada 14, 664 84 Zastávka 

Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., ve vlastnictví obcí mikroregionů KAHAN    

a ŽIDLOCHOVICKO Vám nabízí svoje služby v oblasti nakládání s odpady. 

Společnost disponuje technikou potřebnou pro zajištění všech nabízených 

služeb na svoz komunálního odpadu. 

Poskytované služby:  

• Svoz a odstranění komunálního odpadu pro města, obce a živnostníky 

• Svoz separovaných složek odpadu, mobilní sběr nebezpečných odpadů  

• Pronájem a vývoz kontejnerů na objemný odpad 

• Provoz sběrných dvorů 

• Odstraňování odpadů kategorie N a O 

Kontakt: 

Tel. /fax.:+420 539 083 525, Gsm: +420775 777, +420 775 777 739 

e-mail: kts.ekologie@firemni.cz 

Ceník svozu komunálních odpadů pro živnostníky v roce 2010: 

kontejner 1 100 litrů při četnosti svozu 52x za rok činí 9 360 Kč 

                                        při četnosti svozu 26x za rok činí 5 720 Kč (pronájem kontejneru 1 048 Kč) 

 

 nádoba 240 litrů        při četnosti svozu 52x za rok činí 2 900 Kč 

                                        při četnosti svozu 26x za rok činí 1 800 Kč 

 

      nádoba 120 litrů  při četnosti svozu 52x za rok činí 1 820 Kč 

                                         při četnosti svozu 26x za rok činí 1 170 Kč 

 



 
 

Desítky v dějinách Židlochovic – 2. část  
1750 
Byla stále doba poddanství (robota byla zrušena až v r. 1848). V XVII. 
stol. vypadaly robotní povinnosti na židlochovickém panství takto: 
Židlochovice – pěšky s jednou osobou robotovalo v tomto městečku 8 
půlláníků, 7 čtvrtláníků a 79 chalupníků; nadto židlochovičtí museli 
s unkovskými a žabčickými pracovat při celoroční letní a zimní sklizni u 
žabčického dvora, museli se zúčastňovat honů a chodit s posílkou po 
panství a konečně pomáhat při opravách mostu přes Svratku. Blučina – 
ač si zde robotu vykupovali ročními 207 zl. 57 a 2/4 krejcary, přece pěšky 
robotovali jako židlochovští; nadto mimo povinnost chodit na hony museli 
blučinští sežíti po třiceti mandelích obilí. Obec byla pak povinna zavézt 
108 sáhů dřeva kam vrchnost přikáže. V ostatních obcích židlochovického 
panství konali koňskou robotu láník a čtvrtláník po tři čtvrtě roku tři dny a 
po čtvrt roku čtyři dny v týdnu, půlláník dva až tři dny; pěší s jednou 
osobou čtvrtláník tři až šest dní, chalupník jeden až dva dny a někde (jako 
v Žabčicích, Přísnoticích, Ledcích a Hrušovanech) i tři až šest dní; 
v Unkovicích pak dva až pět dní. V Nikolčicích pět činžovních domů ve 
žních pracovalo na panském 56 dní, v Křepicích pět činžovních domů 24 
dní, v Ivani osm domů 101 dní, v Přibicích 11 domů 134 dní.   

1840 
V  těchto letech působil v Židlochovicích potomek jednoho 
z nejmajetnějších starousedlých židlochovských rodů farář Ambrož 
Rohožka. Byl velmi vzdělaný a obyvateli města značně oblíbený i pro 
svou nesmírnou lidumilnost, kdy dovedl vždy každému pomoci radou i 
penězi.  Před koncem svého života měl celkem 1 562 drobných dlužníků, 
kteří mu své dluhy ano dary již nevrátili. Byl to muž se širokým evropským 
rozhledem, v náboženském i politickém životě pak kritický 
staroosvícenec. V jeho soukromé knihovně bylo pře tisíc knih, ze kterých 
bylo po jeho smrti 45 zabaveno c.k. moravsko-slezským právem, protože 
to byly knihy tenkrát nebezpečné státu i církvi.   

1850 
V těchto letech prožívala svoji největší slávu židlochovská barevna, která 
stávala uprostřed Blučinské ulice. Bylo to rozlehlé vysoké stavení, kde ve 
dvorním traktu byla barvírna látek. Barvírna pracovala hlavně pro 
brněnské firmy, které na fůrách přivážely a odvážely obarvené štůčky  

 

sukna. V létě byly dlouhé obarvené kusy sušeny na zahradě na drátech 
natažených na podstavených trámech. V zimě se sušilo na rozlehlých 
půdách budovy. V roce 1896 byl v barevně zastaven provoz a budova 
byla několikrát prodávána a měnila i své poslání. Až do r. 1910 v ní byla 
lékárna (než byla postavena nová budova), i okresní soud a po roce 1901 
byla budova barevny přestavěna na byty pro cukrovarské zaměstnance 

1850 
Hudba byla v Židlochovicích pěstována odedávna. Byli to zejména rektoři 
Pavel Schuderla a jeho syn Jindřich Schuderla, kteří se o pěstování 
hudby zasloužili již před rokem 1850. Oba byli místními varhaníky a 
vyučováním hudby pečovali o muzikantský dorost. 

1920 
V Židlochovicích byla založena Dělnická tělocvičná jednota. Jejím 
starostou byl František Šnajnar a cvičilo se v přízemním sále hostince u 
Zlatého lva na náměstí. 

1920 
V tomto roce založilo město svou veřejnou knihovnu. Měla být umístěna 
na radnici a doba půjčování měla být v neděli dopoledne. Poněvadž toto 
zařízení nevyhovovalo, byla po roce existence knihovna přemístěna do 
sokolovny. První zásobu knih získala knihovna sloučením knihoven 
Občanské besedy, která měla asi 441 svazků, a knihovny sokolské 
s přibližně 500 svazky. Každým rokem měla knihovna koupit asi 40 knih.  

1940 
2. února 1940 se konala v Židlochovicích porada okolních obcí, 
zemského úřadu a zájemců o regulaci Svratky. Obec Židlochovice se 
dožadovala úpravy Svratky pod hřbitovem, aby voda měla lepší spád. 
V souvislosti s tím se také dožadovala úpravy horského potoka u fary, 
protože při povodních tropí mnoho škod.  

1950 
K 1. březnu 1950 bylo v celém státě provedeno národní sčítání. 
V Židlochovicích bydlelo 2 505 osob, domů obydlených i neobydlených 
zde bylo 545 a v zemědělství pracovalo 435 osob. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-. 
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Židlochovická selská jízda 

Židlochovická selská jízda byla v židlochovickém okrese založena 
roku 1927. Sdružovala majitele koní z řad zemědělců. Jejich cílem, jak 
sami hlásali, bylo „zvelebení chovu koní v zájmu zemědělství a brannosti 
národa a státu“. Tato selská jízda se účastnila různých „sborových“ 
závodů, kde se jí dařilo získávat přední místa. V roce 1929 získala svou 
spolkovou vlajku. 

 V roce 1935 na I. sborových závodech ve Velkých Němčicích 
vyhrála místní Selská jízda putovní palcát. 

 Už v roce 1932 se členové rozhodli založit oficiální jízdárnu a 
hříbárnu. Za tímto účelem na jaře 1933 koupili objekt bývalé pily 
v Hrušovanech, který sami přebudovali na uzavřenou a otevřenou 
jízdárnu, hříbárnu a stanici státních chovných hřebců. Fulíkova jízdárna 
a hříbárna, jak se objekt od nynějška začal jmenovat, byl slavnostně 
otevřen 17. května 1936. Po slavnostním průvodu selské jízdy, 
předvedlo 151 tehdejších členů jezdeckou akademii – tedy ukázky 

výcviku koní a soutěží ve skoku, nechybělo ani předvedení státních chovných hřebců, klisen a hříbat. 
Tato selská jízda však neměla vzhledem k 2. světové válce dlouhého trvání. Do dnešních dnů se z celé selské jízdy zachovalo několik praporců a 

název ulice Jízdárenská v Hrušovanech.  
Mgr. Iva Tycová 

 
Nápisy na stuhách:  Horní stuha byla modrá s nápisem Okr. Org. OJRZ Židlochovice, prostřední stuha červená s nápisem Okr. selská jízda   
                                Židlochovice,  dolní stuha zelená s nápisem Agrarismem k blahu národa.   
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Do Hrušovan k vojkovickým rybníkům 

Kolem Hrušovan teče říčka Šatava. Již v dřívějších číslech našeho 
Zpravodaje jsme uváděli, že pramení u obce Hlína. Teče přes Prštice, 
Silůvky, Mělčiny, Bratčice a Ledce kolem Hrušovan a dále tok říčky 
pokračuje kolem Unkovic a nedaleko Uherčic se vlévá do Svratky.    

Vyjděme si na předjarní odpolední vycházku ke dvěma rybníkům, 
které právě Šatava napájí vodou, a to k rybníku Šejba a k Šimlochu. V 
Židlochovicích asi sdělíme svým známým, že jdeme do Hrušovan 
k rybníku a ani si možná neuvědomíme, že oba rybníky jsou na 
katastrálním území Vojkovic. Ten větší a nám bližší se jmenuje Šejba 
(zkomolený německý název Schönbach) s rozlohou 7 hektarů. 
Vzdálenější má název Šimlochy a jeho rozloha je menší. Kolem obou 
rybníků jsou rekreační chaty se zahradami.  

Břehy obou rybníků jsou lemovány rákosem a orobincem. Před 
nedávnou stavbou silničního obchvatu Hrušovan tu hojně sídlily různé 
druhy vodního ptactva: divoké kachny, labutě, lysky, roháči a potápky.  

Rybník byl dlouhou dobu chovný a každoroční výlov patřil k zajímavé 
podívané mnoha zájemců. Při tužších zimách často zamrzl a pak se na  

něm dalo bruslit.  V létě pak na pláži přiléhající k železniční trati trávili 
letní dny milovníci koupání.  

V současnosti dostala obec Vojkovice od odboru životního prostředí 
MěÚ v Židlochovicích povolení k opravě a odbahnění rybníku Šejba. 
Obec se rozhodla, že přikročí k úpravám, které vytvoří příznivé podmínky 
pro život organismů vázaných na stojaté vody a také pomůže obnovit 
přirozené  odtokové poměry omezující případné povodně. Tímto řešením 
by se měla zvýšit ekologická a estetická úroveň území. A tak od letošního 
jara až do prosince 2011 se bude provádět odbahnění, rekonstrukce hrází 
a prořezávka dřevin.  

Zájemce o historii bude jistě zajímat, že v roce 1730 přišla veliká 
povodeň, která protrhla hráz rybníka a zaplavila cestu z Hrušovan do 
Židlochovic. K dalšímu protržení hráze došlo v roce 1809, kdy hráz byla 
protržena dokonce na třech místech. Na opravu protržené hráze bylo 
potřeba 900 robotných dní (průměrná pracovní doba byla 11 hodin 
denně) a bylo spotřebováno 11 sáhů (1 sáh = necelé 3m3) dřeva.  

 Částečně převzato z Hrušovanského  zpravodaje – prosinec 2009. -kv- 

 
 
 
 

• Židlochovický výtvarník Jan Urbánek vystavoval v únoru svoje obrazy Vzpomínka na Mušov a lužní lesy v Hustopečích 
v domě U Synků.. 

• Tělovýchovná jednota Cézavan Blučina pořádá koncem června cvičení aquaaerobiku v Chorvatsku ve středisku Igrane 
v blízkosti Makarské riviéry.  Informace  �  605 400 292, 777 600 292, 728 652 990. 

• Víte, jakou vodu pijete? Základní a praktická doporučení v podobě otázek a odpovědí naleznete na 
http://www.dtest.cz/pitna-voda-z-kohoutku. Na internetové adrese http://www.dtest.cz/vody je zveřejněno mnoho dalších 
praktických informací, včetně objektivních a nezávislých výsledků analýz balených vod a "kohoutkové" pitné vody v pěti 
místech republiky. 

• Již padesátá výstava místních vín proběhla 14. února 2010 ve Velkých Němčicích. 
• Milovníci letecké techniky mohou navštívit muzeum vojenského letectví. Muzeum se nachází na ulici Spáčilova 15 v Brně  - Černovicích.(trolejbus 

č. 31 a 33). V muzeu je asi 2 100 exponátů a nechybí ani modely železničního řízeného kolejiště. K evropské raritě patří dvacet obřích modelů lodí 
v měřítku 1 : 100.  

• Pan Vladimir Janek, který trvale bydlí v St. Petersburgu v USA, poslal v polovině února naší redakci pozdrav z výletu do Washingtonu D. C. 
Zároveň srdečně pozdravuje všechny židlochovické občany. Sdělil také, že rád čte Židlochovický zpravodaj. 

• K celosvětovému projektu Hodina Země se už potřetí připojuje i brněnský ekologický institut Veronica. Vyzývá občany, podniky i instituce 
k symbolickému hodinovému zhasnutí elektrických světel 27. března od 20.30 hodin.  Mají tak přispět k šetření přírody. Také se připojíte? 

• Rajhradští vodáci odemykají řeku 27. března; v ten den se sejdou v 9 hod. u splavu v Rajhradicích. 
• je všeobecně známo, že T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně, Méně však je známé to, že Masarykova babička z otcovy strany 

Anna Formánková pocházela z Gbel. Také její rodiče i prarodiče odtud pocházeli. Jako zajímavost to uvádíme zejména proto, že Gbely jsou 
naším partnerským městem. 

• Ochutnávky vín Merlot, Veritas a Vrboska se v radniční vinotéce 19. února zúčastnilo na 30 spokojených zájemců.  
• Školení degustátorů uspořádala 13. února ZO Českého zahrádkářského svazu. Zúčastnilo se ho 20 posluchačů, kteří byli proškoleni praktickým 

hodnocením vzorků. Instruktáž provedla ing. Becková. 
• I v zimě se dokáží místní dobře bavit, byl název článku, který byl uveřejněn v deníku Rovnost 18. února. Článek byl doplněn únorovými kulturními, 

sportovními a společenskými akcemi v našem městě. Novinová strana věnována Židlochovicím obsahovala také inzerci.  
• Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pro Jihomoravský kraj je provozováno organizací SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. 

Poskytuje sociálně – právní poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství a zprostředkování dalších kontaktů a služeb. Kontakt 
NONSTOP � 739 078 078. Pevná linka 544 501121. Adresa: SPONDEA, Sýpka 25, 613 00, Brno. 

• První ochutnávka meruňkovice s bodováním 25 vzorků se uskutečnila v sobotu 20. února 2010. Zorganizoval ji p. Zdeněk Schaffer z pohostinství 
Milton na letním kině. Vítězným vzorkem se stala meruňkovice JUDr. Funka z Brna s dosaženým počtem bodů 46, druhý skončil pan Zouhar 
z Křepic se 40 body a třetí místo obsadil pan František Doležal ze Židlochovic s počtem 39 bodů. Ve všech případech se jednalo o vzorky z roku 
2009. Součástí akce byla také domácí zabíjačka. 

• Sbor pro občanské záležitosti děkuje za finanční příspěvek na tombolu pro besedu s důchodci firmě FLOBRA Židlochovice. 
• Další besedu pro důchodce požádá SPOZ ve čtvrtek 25. března 2010 v MKK v 15 hodin. 
 
 
 
 
 

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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