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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

 
Výstava T. G. M. v Židlochovicích prodloužena – informace na str. 6 

Před šedesáti pěti lety …  
Letošní jarní měsíce nám připomínají již 65. výročí 

osvobození Československa a zároveň také ukončení 
druhé světové války v Evropě.  

Předlistopadové projevy vděčnosti Rudé armádě 
postupně vystřídalo zdůrazňování podílu Američanů, což je 
sice v pořádku, ale občas postrádá smysl pro vyváženost. 
Zatímco totiž víme, kam dojel (případně by býval dojel, 
kdyby…) každý americký džíp, obchází se téměř mlčením 
nasazení třetí síly, a to rumunské armády. Je to při tom do 
očí bijící nespravedlnost, protože na československém 
území bojovala od prosince 1944 až do května 1945 první a 
čtvrtá rumunská armáda. Úhrnem se jednalo o 17 divizí, 
letecký sbor (249 bojových letadel), 2. tankový pluk (79 
tanků a samohybných děl) a další útvary s celkovým 
počtem 248 430 vojáků, což je staví hned na druhé místo 
po Rudé armádě. (Nutno podotknout, že rumunská vojska 
bojovala v sestavě 2. ukrajinského frontu maršála R. J. 
Malinovského.) 

Jako první rumunský útvar vstoupil na slovenské území 
90. pěší pluk, jenž 18. prosince 1944 osvobodil obec 
Buzicu. Rumunská vojska se účastnila dalších těžkých 
bojů na Slovensku, brněnské operace i pražské operace. 
Celkem Rumuni osvobodili 1 722 obcí (z toho 31 měst, 
např. Kroměříž) a zajali 16 – 20 tisíc Němců. 10 504 
Rumunů je pohřbeno ve Zvolenu, 1 501 na Ústředním 
hřbitově v Brně. Celkové ztráty Rumunů se uvádějí na 
33 241 padlých a přibližně stejný počet raněných. 

Na závěr ještě několik čísel. Uvádí se, že při 
osvobozování Československa padlo 139 918 vojáků Rudé 
armády, 290 Američanů (americká armáda překročila naši 
západní hranici 18. dubna 1945; těžké boje si odbyla za 
našimi hranicemi), 1. divize Ruské osvobozenecké armády 
generála A. A. Vlasova měla v Pražském povstání přes tři 
sta padlých. Poláky připravila Pražská operace o 1 301 
padlé, raněné a nezvěstné.  

Použity údaje z časopisu Reflex č. 19 – 2008, článek   
Jaroslava Šajtara Rumuni byli druzí a dále http//www.fronta.cz 
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Výběr z usnesení RM 19. února 2010 
RM rozhodla: 

� požádat  o  finanční  podporu  z   programu  
      JmK  na  podporu tvorby projektů v oblasti  
      vodního hospodářství pro rok 2010 na variantní  
      studii na  projekt:  
      Protipovodňová ochrana města Židlochovice –  
      III. etapa (ochrana zástavby u levého břehu 
      Litavy) 
RM souhlasí: 
� s realizací projektu Setkávání v duchu tradic 

Židlochovice – Gbely dle uvedeného rozpočtu 
RM bere na vědomí: 
� zprávu o roční platbě za provoz a údržbu 

veřejného osvětlení pro rok 2010 
� Směrnici o přijímání dětí do MŠ, s platností od 

1. 3. 2010  
� zprávu o průběhu zápisu dětí do 1. třídy ZŠ 

Židlochovice 
� předloženou petici občanů Brněnské ul. 

zastoupené Petrem Pirožkem ve věci výstavby 
penzionu na Brněnské ulici 

Výběr z usnesení RM 12. března 2010 
RM ukládá: 
� zahájit přípravu zřízení další třídy MŠ v objektu 

Brněnská 705 (Městský kulturní klub): 
 

 

a) objednat zpracování PD pro projednání 
změny využití uvedeného prostoru 
včetně položkového rozpočtu  

b) prověřit možnost financování 
stavebních úprav a vybavení vzhledem 
k rozpočtu města 

c) jednat s vlastníky okolních pozemků o 
možnosti dočasného užívání pro MŠ 

� vyhlásit záměr směny pozemků v k. ú. 
Židlochovice o celkové rozloze 11 828 m2  dle 
důvodové zprávy (jedná se o pozemky ve 
vrcholové části Výhonu). 

RM rozhodla: 
� pronajmout část pozemku parcely č. 2217/1 

v k. ú. Židlochovice (u rozhledny) o rozloze 5 
m2 za roční nájemné 200 Kč. Smlouvu o 
pronájmu uzavřít na dobu určitou jeden rok, od 
26. 3. 2010   

� pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 38, 
ulice Komenského v Židlochovicích Diecézní 
charitě Brno - Oblastní charitě Rajhrad za 
podmínek uvedených v podané nabídce; 
nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou od 1. 
4. 2010 do 31. 3. 2020 

� rozepsat smlouvu o dílo na dodávku 
stavebních prací akce „Židlochovice – 
Rekonstrukce sjezdu ze silnice II/425 do areálu  

 
z obsahu: 
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Napojení Židlochovicka na Vírský oblastní vodovod 

Cílovým řešením pro zásobování obcí dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko je (podle dlouhodobé koncepce obsažené 
v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje) napojení na Vírský oblastní vodovod.  

Toto řešení vychází ze skutečnosti, že dosud využívané prameniště skupinového vodovodu Židlochovice ve Vojkovicích nelze dostatečně 
zabezpečit před tzv. „velkými vodami“ v blízké řece Svratce. Již průtoky na úrovni „dvacetileté vody“ způsobují v prameništi problémy, kdy musí být 
budovány provizorní hrázky z pytlů s pískem. Vyloučit nelze i výskyt daleko větších průtoků, které by způsobily úplné zaplavení jímacího území, a s tím 
spojené znehodnocení kvality pitné vody na mnoho let. 

Připojení na VOV bylo zvoleno proto, že vodovodem je dodávána velmi kvalitní voda, která je, stejně jako např. ve vodovodní síti města Brna, 
směsí vody z Březové nad Svitavou a upravené povrchové vody z Víru. V současné době je podíl vody z Březové převažující. V případě plánovaného 
odstavení nebo poruchy jednoho ze zdrojů je celá potřeba ve spotřebišti plně kryta z druhého zdroje. 

Přívod vody do Židlochovic zabezpečí přívodní potrubí profilu 400 mm délky 9,1 km z vodojemu VOV Rajhrad I, které se napojí na stávající 
vodovodní řad v ulici Lidické, kterým se dnes čerpá voda z prameniště u Vojkovic do židlochovického vodojemu. Do tohoto vodojemu doteče voda 
z VOV bez čerpání, gravitačně. Stavba má název VOV, 4. etapa – Napojení Židlochovicka na VOV a již na ni bylo vydáno stavební povolení. Výstavba 
bude probíhat od podzimu roku 2010 do konce roku 2012. Náklady stavby jsou cca 130 mil. Kč. Realizována bude z finančních zdrojů sdružení VOV 
(cca 65%), Jihomoravského kraje (10 %) a státního rozpočtu (cca 25 %). V těchto nákladech nejsou zahrnuty projekty, inženýrská činnost, výkupy a 
nájmy pozemků, náklady na věcná břemena apod., které musí sdružení VOV zaplatit z vlastních finančních zdrojů. Svazek Vodovody a kanalizace 
Židlochovicko se na financování podílet nebude. 

Stavba přívodního řadu se dotkne katastrálních území Želešice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Židlochovice a Hrušovany u Brna.  
Stavba je velkou příležitostí získat pro Židlochovicko dostatečné množství kvalitní pitné vody včetně rezervy do budoucnosti. Svazek přitom může 

své vlastní finanční zdroje použít na dofinancování jiných, také velmi potřebných akcí vodohospodářského charakteru. Zájemců o napojení na VOV je 
více. Jejich požadavky jsou však řešeny dle naléhavosti a také připravenosti odebírat vodu z VOV. V tomto případě se spolupráce sdružení VOV a 
svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicka vyplatila. 

Vlastimil Helma, starosta  
Jarní úklid pozemku může být nebezpečný!  

  V těchto jarních dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek na svých zahrádkách a polích. Nejjednodušší způsob je klestí, případně starou 
trávu spálit. Ne vždy tento úklid může dopadnout dle vašich představ.  

Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, aby se oheň nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost jako 
takovou nesete vy. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické a podnikající fyzické 
osoby předem oznámit hasičskému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,  popřípadě takovou činnost zakázat. Oznámit 
spalování je možné na telefonním čísle krajského operačního střediska hasičů 950 640 400 nebo také přes internet z adresy 
http://paleni.firebrno.cz. Pálení je pak evidováno na operačním středisku hasičů. Tato evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s 
možným nahlášením požáru.  

 Zákon o požární ochraně zakazuje plošné vypalování porostu. Toto vypalování škodí nejen životnímu prostředí, ale v některých případech končí i 
tragicky. Oheň se s ohledem na meteorologické podmínky může vymknout kontrole, stačí náhlý závan větru a klidný oheň se změní v ničivý živel. 
Nepřeceňujte svoje síly a možnosti, suchou trávu nejlépe vyhrabávejte a kompostujte.  

 Komise ochrany veřejného pořádku  
 
 
 
 
 

   HZS“ s firmou STRABAG a.s., OZ Brno, 
Tovární 3, 620 00 BRNO, která podala 
nejvýhodnější nabídku 

� informovat podavatele petice, že město 
neuvažuje o změně ÚP v souvislosti se 
záměrem výstavby multifunkčního objektu – 
RD s penzionem na Brněnské. ulici 

� účastnit se výzvy č. 57 Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a uzavřít 
smlouvu na zpracování projektové žádosti 
včetně monitoringu projektu s Ing. Janou 
Ovčáčíkovou, Lhota 23, 75 643,  Kelč 

RM schvaluje: 
� příspěvky společenským organizacím ve městě 

z rozpočtu města  
RM souhlasí: 

� s podáním nabídky na zakázku „Zajištění 
komunitního plánování na úrovni obce 
s rozšířenou působností Města Židlochovice“, 
která bude realizována v rámci projektu 
„Podpora plánování sociálních služeb v JmK.“ 

 

Výběr z usnesení ZM 10. března 2010 

ZM rozhodlo: 
� darovat přípojky splaškové a dešťové 

kanalizace, vody a elektriky k pozemku p.č. 
648/57 (ul. Zámecká) provedených městem 
Židlochovice v částce 248.092,- Kč ing. 
Vladimíru Benešovi, Radiměř 394, PSČ 569 07 

ZM  
� ve svém rozhodnutí č. 33/10 ze dne 

21.12.2009 ve větě ve znění "ZM rozhodlo 
vyhlásit záměr prodeje volného bytu v domě č. 
p. 234  a stanovit nejnižší kupní cenu tohoto 
volného bytu ve výši 90 % tržní ceny, přičemž 
kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy" 
snižuje nejnižší kupní cenu na 80 % z ceny 
tržní. 

ZM  
� ve svém rozhodnutí č. 33/9 ze dne 21. 12. 

2009 ve větě ve znění " V případě, že v době  
 
 

      prodeje bude některá z bytových jednotek 
volná, bude jako nejnižší kupní cena 
stanovena cena ve výši 90% z ceny tržní" 
snižuje nejnižší kupní cenu na 80 % z ceny 
tržní  

ZM stanovuje: 
� jako nejnižší kupní cenu částku 1 300 Kč/m2 za 

pozemky v k. ú. Židlochovice část p. č. 648/1, 
část 648/2, část 652/1, 652/3, 652/4, 652/5, o 
celkové výměře cca 4000 m2 v přední části 
areálu bývalého cukrovaru určené pro výstavbu 
bytového domu 

ZM bere na vědomí: 
� zprávu o výsledku hospodaření  KTS  

EKOLOGIE s.r.o. za rok 2009 
 

 

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

Další důležité informace z radnice naleznete v rubrice Zaznamenali jsme 
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Našim zahrádkářům   
Pěstování chřestu – praktické rady 

Dokončení. 
 

 Potom přisypeme na chřestové sazenice 
zeminu tak, aby srdíčko bylo zasypané 
cca 8 cm zeminy. Zeminu ke kořínkům (ne 
na srdíčko) přitlačíme. 

 
Zasázenému chřestu pomůže pro 

dobré ujmutí zálivka vodou. Také při 
suchém jaru zálivka chřestu pomáhá. 
Při normálních pravidelných srážkách 
se však chřest zalévat nemusí. 

Chřestový řádek zůstává asi 10 cm 
pod úrovní okolního terénu záhonu po 
celý rok až do příštího jara. Po výsadbě 
za čas vyrostou rostliny asparagusu 
jejichž výhonky na podzim v říjnu 
zastřihneme asi 30 cm nad zemí. Na 
jaře pak zaschlé zbytky vykroutíme a 
spálíme. Teprve nyní, po roce, 
zasypeme řádek do roviny s okolním 
terénem záhonu. 

Chřest se musí okopávat, aby v 
něm nerostl plevel. Teprve třetí rok 
můžeme začít chřestové pazoušky 
sklízet. Sklízíme je však pouze do 
poloviny května. Až čtvrtým rokem se 
může chřest sklízet celé dva měsíce (do 
Antonína), potom se musí opět nechat 
vyrůst do listů, aby mohl do podzimu 
nasbírat do dužnatých kořenů živiny. 

� �   � 
� Sazenice chřestu nabízejí některé firmy 

za 5 Kč, sáček 30 kusů semen za 5 Kč. 
Nabídky naleznete na internetu.  

� 1 kg chřestu se prodíval loni za 70 Kč.  
� 12 kusů sazenic vám bohatě stačí pro 

vaši potřebu, podělíte s nimi celou rodinu 
a zbude i na známé. 

� Kdysi se pro přikrytí chřestu vyráběly tzv. 
troubele. Byly z pálené hlíny a rostoucí 
chřest se jimi přikrýval. Troubele vysoké 
asi 30 cm měly na vrcholu úchytku a malý 
otvor, kterým nesměl vniknout do 
troubele motýlek chřestovníček.   

� Po odřezání tzv. pazoušků se nechá 
rostlina volně růst. Její stonky můžeme 
využít k vazbě kytic.  

� Botanici určili na 200 druhů asparagusů. 
Jen jeden z nich je však Asparagus 
officinalis – chřest lékařský nazývaný 
také špargl.                                           -rt- 

 

Zasněžená zima 2009/2010 
Jaro (kalendářní, astronomické i klimatické) je již v plném proudu, ale zima se letos za své jméno 

opravdu stydět nemusela. Jako celek byla nakonec dosti studená a na sníh bohatá. Po časných 
rekordních zimních projevech v říjnu (zejména ve vyšších polohách) byl nástup pravé kalendářní zimy 
opožděn. Skutečné mrazivé počasí (se sněhovou pokrývkou) nastoupilo až v prostřední prosincové 
dekádě, ale Vánoce (jak to většinou bývá) byly opět na blátě. Zimy jsme si však do sytosti užili hlavně 
v lednu a v první polovině února. V tomto období také 51 dnů nepřetržitě ležela sněhová pokrývka, 
která byla rekordní za posledních 20 let a potrápila obyvatele Židlochovic víc než dost. Než si ale jaro 
začneme naplno vychutnávat, vrátíme se ještě k jednotlivým zimním měsícům trochu podrobněji. 

I na začátku zimy (první dekáda prosince) počasí pokračovalo nezimním inverzním charakterem 
s mlhami, nízkou oblačností a občasnými srážkami (mrholením a deštěm). Teploty se pohybovaly 
většinou (s výjimkou prvního dne) kolem +5°C. Obrat k zimnímu počasí nastal ve 2. dekádě, kdy 
postupně začaly klesat noční i denní teploty (celodenní mrazy) a v polovině měsíce se přidala i sněhová 
pokrývka. Ve čtyřech dnech padly teplotní rekordy (17., 18., 19. a 21. prosince). Bohužel obleva 2 dny 
před Štědrým dnem ukončila mrazivé zimní počasí i zasněženou vánoční idylku a svátky tak byly opět 
na blátě. A opět padaly teplotní rekordy, tentokrát ty maximální (25. prosince ráno bylo neuvěřitelných 
+12,7°C). Až do konce kalendářního roku pak bylo nadprůměrně teplo (teploty mezi 0°C a +5°C) a také 
poměrně deštivo. Celkový úhrn srážek dosáhl hodnoty 40,1mm, což představuje 111,4%. Slunečných 
dnů jsme si tedy v prosinci příliš neužili. I přes výraznou teplotní rozkolísanost byla průměrná teplota 
+0,27°C (odchylka +0,17°C) v mezích normálu. Maximální teplota byla naměřena již zmíněného 25. 
prosince. Na minimální hodnotu –15,4°C poklesla teplota jen o čtyři dny dříve. Celkem se vyskytlo 8 
dnů s celodenním mrazem a 7 se sněhovou pokrývkou. Ani na horách (k lítosti milovníků běžeckého 
lyžování) nebylo přírodního sněhu mnoho.  

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). 

Letošní leden se vyznačoval extrémními (zimními) projevy počasí. Byl poměrně chladný a deštivý. 
S průměrnou teplotou  -3,53°C (odchylka -1,53°C) byl slabě podnormální a třetí nejchladnější od roku 
1990. Z hlediska srážkového pak byl mimořádně deštivý, spadlých 69,4mm srážek představuje 257,0% 
měsíčního normálu a jedná se tak o nejdeštivější leden od roku 1990. S výjimkou úplného začátku 
panovalo mrazivé zimní počasí (v poslední dekádě ranní teploty pod -15°C) s velkou oblačností, 
doplněné častými srážkami (přírůstky 17cm a 10cm sněhu za 1 den) a dlouhým trváním sněhové 
pokrývky. Výjimečnost měsíce dokládají některé charakteristiky, které byly nejvyšší za posledních 20 let 
(měsíční úhrn srážek = 69,4mm, úhrn srážek za 1 den = 21,8mm, výška nového sněhu za 1 den = 
17cm, celková maximální sněhová pokrývka = 27cm). Na minimální teplotu -20,1°C klesla teplota ráno 
27. ledna, maximální teplota +3,7°C byla zaznamenána 1. ledna. S chladnějším charakterem měsíce 
koresponduje i počet dnů s celodenním mrazem, kterých bylo letos 18 (nadprůměrné množství) a počet 
dnů s ranním mrazem (celkem 30). Sněhová pokrývka ležela rovněž nadprůměrně dlouho (26 dnů, 
průměr je „jen“ 12 dnů). Zajímavostí je, že na horách nebylo sněhu o moc více než v nížinách (30 až 
60cm).  

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). 

Letošní únor pokračoval v nastoleném trendu zimního počasí. Nebyl sice tak mrazivý a zasněžený 
jako předchozí měsíc, ale vzhledem k lednové nadílce ležela sněhová pokrývka téměř po celý měsíc. 
Teplotně i srážkově byl v mezích normálu, průměrná teplota -0,07°C je o 0,33°C nad normálem, 
23,3mm srážek představuje 89,6% normálu. Sněhová pokrývka ležela tedy nadprůměrně dlouho, 25 
dnů znamená více jak dvojnásobek obvyklého průměru. Maximální výška 23cm ze začátku měsíce je 
maximální hodnotou v únoru od roku 1990. Sněhových srážek bylo poměrně málo, dešťové srážky se 
pak vyskytovaly zejména v závěru měsíce, který byl již teplejší bez mrazů a navozoval jarní náladu. 
Maximální teplotu měsíce +11,5°C jsem naměřil shodně 25. a 28. února, na nejnižší hodnotu -13,9°C 
klesla teplota 4. února. Zimnímu charakteru měsíce odpovídají některé teplotní charakteristiky, 7 dnů 
s celodenním mrazem (průměr 4 dny), 21 dnů s minimální teplotou pod 0°C (průměr 18 dnů), 15 dnů se 
zápornou průměrnou teplotou. I přes nadprůměrnou sněhovou pokrývku v nížinách nebylo sněhu na 
horách (zejména moravských) mnoho, přibližně do 50% obvyklého množství. Oteplení v závěru měsíce 
(tání sněhu) mělo za následek mírný vzestup hladiny v řece Svratce (v dopoledních hodinách 1. března 
byl slabě překročen 1. stupeň povodňové aktivity). 

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.  

Po rekordní sněhové nadílce nás poslední únorové dny již naladily jarně, ale nakonec se zima 
vzdala až těsně před prvním jarním dnem. Až do závěru astronomické zimy převládalo spíše chladnější 
(zpočátku i rekordně mrazivé) počasí se sněhovými přeháňkami a sněhovou pokrývkou. Nástup jara byl 
letos skutečně razantní a zdá se, že vládu nad naším počasím má již pevně ve svých rukou a to i přes 
mírné ochlazení na konci března. Do dalších dnů pak přeji nám všem počasí plné optimismu a 
zahrádkářům příznivé klimatické podmínky pro jejich pěstitelské úsilí. 

Ing. Karel Král 
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Městys Medlov 

Rok 1173 – nejdůležitější datum – počátek existence 
Medlova. V roce 1203 – první písemná zmínka o Medlovu 
na listině od Štěpána z Medlova. V roce 1235 byl založen 
farní kostel a fara.  Roku 1582 se Fridrich ze Žerotína zřekl 
svých mýt v Medlově a v Ivani a peněz za stavbu uherské 
pevnosti Nové Zámky za to, že mu Moravští stavové 
přenechají mýto u Měnína.  

Rok 1601 – datace vesnické pečeti, jejíž znamení bylo 
potom znakem městečka. Výroční trhy bývaly 2. července, 
21. září a 27. prosince. (Karel VI udělil městečku výroční 
trh, Marie Terezie udělila městečku 2. výroční trh.). V roce 1645 postihl 
Medlov mor – 87 obětí. V roce 1698 byl postaven sloup Nejsvětější 
Trojice na návsi.  

V roce 1749 vyhořel kostel, fara a 43 domů. Roku 1784 vyhořelo celé 
městečko i s farou. Od roku 1821 je hřbitov otevřen za Medlovem 
směrem na Hrušovany. (Do roku 1821 se nacházel kolem kostela.) V roce 
1831 postihla Medlov cholera. Počet obětí není znám.  

Medlov byl český do třicetileté války. Poté se přistěhovali Němci 
a česká menšina zanikla.  V roce 1848 se v Medlově narodil Msgr. Cyril 
Riedl, farář u sv. Jakuba v Brně. V roce 1930 zde žilo 25 Čechů ze 709 
obyvatel. V noci 10. října 1938 byl Medlov obsazen německými vojsky 
a osvobozen byl 17. dubna 1945. Jakub Kryčer a farář Richter chtěli 
založit českou školu, ale farář Richter mohl učit pouze soukromě. Jesle 
byly otevřeny v roce 1946 v domě č. p. 8 (dnes dům manželů 
Ševčíkových) jako jedny z prvních v našem kraji – pro 25 dětí.  Dne 1. 
února 1946 byla otevřena mateřská školka v budově č. p. 170. První 
písemné zmínky o škole v Medlově jsou ve farních materiálech již z roku 
1672.  Budova školy byla nízká, a to až do roku 1875, kdy bylo přistaveno 
jedno poschodí se dvěma třídami. Od této doby škola zůstává 
jednopatrová a po dobu menších i větších oprav se vyučovalo v místní 
sokolovně. I dnes, tak jako v dávné minulosti, zůstává škola dominantou 
Medlova.  

15. května 1946 byli v Loděnicích předány dekrety domů a polí. 6. 
června 1946 následoval poslední odsun Němců. V tomto roce noví čeští 
osadníci zasadili „ Masarykovu lípu svobody“ u školy a uložili pod ní 
dokumenty. Toho roku byla zbourána hospoda, která stála na návsi 
(důvodem bylo nevhodné místo). 19. března 1947 přišla povodeň 
a hladina vody byla tak vysoká, že se kry nakupily k mostům a voda 
sahala až k domu č. p. 35. Mosty a lávky, které vzala voda, budovali 
vojáci. Dne 28. října 1948 byl otevřen nově postavený Kulturní dům, který 
stojí dodnes. V roce 1951 přišla opět povodeň, která podemlela splav 
a úplně jej zničila. Dodnes není splav opraven. V roce 1959 byla v obci 
provedena kanalizace. V letech 1965 – 1966 byly v obci vysázeny lípy 
a hloh. V roce 1971 byly postaveny opěrné kamenné zdi u kostela 

a ke Smolínu. V říjnu roku 1972 bylo položeno 350 m 
nové silnice na „malém“ Medlově.  

Dne 26. října 1973 proběhly oslavy 800 let Medlova. 
V tomto roce byla také otevřena samoobsluha, která byla 
postavena svépomocí občanů. Během dvou let byly 
dodělány chodníky a vysázeno 800 růží před domy. 
V roce 1974 byla zbudována silnice k ovčínu (na jehož 
místě dnes stojí dům manželů Smejkalových). V roce 
1977 byl zbourán původní železný most do Malešovic 
z roku 1935, na jehož stavbě pracoval i místní občan pan 

Pfosser. Nový most byl postaven československou armádou. Dne 22. 
ledna 1983 byla slavnostně otevřena mateřská škola v Medlově, která 
byla vybudována svépomocí občanů. Další povodeň přišla v roce 1985 a 
voda dosahovala až k soše sv. Jana Nepomuckého. Kulturní dům 
se začal opravovat v roce 1992 a byl otevřen v roce 1994.  

V květnu 1995 byla otevřena nová silnice i dálnice do Mikulova a tím 
most přes tuto dálnici nad Medlovem. 15. června 1995 brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle vysvětil obětní stůl v kostele. V tomto roce byla také 
započata generální oprava kostela sv. Bartoloměje. Při opravách došlo 
i k historickým nálezům, z nichž nejvýznamnějším je heraldický náhrobní 
kámen, který je v kostele umístěn. V roce 1997 byla provedena 
plynofikace obce a před obecním úřadem byla umístěna telefonní budka. 
V tomto roce postihla celou jižní Moravu povodeň (naštěstí Medlov tolik 
nezasáhla), a tak v obci proběhla sbírka pro občany žijící v okolí nejvíce 
rozvodněné řeky Moravy. Dne 11. listopadu 2000 byl po rozsáhlé 
rekonstrukci znovu vykropen (vysvěcen) kostel brněnským biskupem – 
Vojtěchem Cikrlem.   

V roce 2001 bylo okolí řeky Jihlavy vyhlášeno přírodním parkem Niva 
Jihlavy. Téhož roku byly skáceny lípy u kostela a Medlov navštívili 
starousedlíci. Od roku 2001 se začala nová tradice – rozsvěcení 
vánočního stromu. Bylo také vybudováno nové „horní“ hřiště, které 
využívají nohejbalisté pro své zápasy i děti ze ZŠ Medlov. Listopad 2002 
– konaly se volby do zastupitelstva obce – zvolen nový starosta. V lednu 
2003 se konala první Tříkrálová sbírka a od této doby se koná pravidelně 
každý rok. V tomto roce byl také znovu opraven Kulturní dům a vybaven 
kuchyní tak, aby mohl být využíván na různé společenské akce (hody, 
narozeninové oslavy, svatby, apod.) a také byla obnovena činnost 
TJ Sokol. 27. 9. 2003 – se konal Branný závod u příležitosti výročí 830 let 
obce Medlova. V roce 2004 bylo před kulturním domem vybudováno nové 
dětské hřiště. Místní ženy také obnovily tradici „babských hodů“, které 
se poprvé konaly dne 16. 10. 2004. V roce 2006 byly také započaty práce 
na opravě sochy „sv. Floriána“. V útrobách kamene, na kterém socha 
stojí, byly nalezeny staré mince z 19. století. V říjnu roku 2006 byl 
na žádost obci vrácen statut „městys“. Dekret byl udělen dne 10. 10. 
2006.                                                                                                               

                                                            Z webových stran obce Medlov 
Poznámka redakce:  Co je vlastně „městys“?: 
Městys nebo také městečko je historický typ obcí stojících mezi městem a vsí, kterým bylo uděleno právo pořádat výroční a dobytčí trhy (tím se městyse lišily 

od vsí). Městyse musely mít městský charakter a musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Status městyse nebo městečka uděloval od 13. století 
panovník. Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status ministerská rada na základě detailní žádosti obce. Podle „Statistického lexikonu v Republice československé“ 
bylo v roce 1930 na území ČSR 503 městysů. Od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce po vyjádření 
vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z historie i současnosti okolních obcí  
 

Tomáš Král, předseda Svazu českého ledního hokeje. 

Padesát procent problémů českého hokeje spočívá v absenci morálky. Společnost je nemocná a nefunguje, což se přenáší do rodin. Nechal 
jsem na srazu sedmnáctky trenéry zkontrolovat vysvědčení. Kolik myslíte, že z 22 reprezentantů v pololetí propadlo? Sedmnáct! My 
produkujeme analfabety. Jestliže nechodí do školy, pošle učitele někam a nemá vůči nikomu respekt, nemá ho logicky ani vůči trenérovi. 
Když skončí trénink juniorů, dva kluci jdou do školy a jsou za blbce. Dva měsíce vydrží, než je ostatní zlomí. Zbytek jde do kavárny, kde se 
chystají se do NHL. Do Ameriky nakonec odejdou tři a i ti tam prohučí.  

Staženo z internetu 27. II. 2010, v denním tisku se objevilo následně 1. března.   
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     8. března 2010 jsem v Židlochovicích navštívila výstavu ke 160. výročí narození našeho prvního presidenta Tomáše G. Masaryka. Nejprve 
jsem byla z malého, studeného a tmavého prostoru výstavy trochu v rozpacích a nešťastná, zda vůbec něco uvidím. Pak jsem našla vypínač 
elektrického osvětlení blízko dveří, otočila jsem jej, ale světla bylo stále málo a reflexů na sklech panelů mnoho. Teprve u poslední fotografie pana 
prezidenta s okolními starosty jsem objevila těsně u zdi nenápadný vypínač, který po stisknutí ozářil všechny stěny s panely reflektorovými světly. 
Situace byla zachráněna a teprve jsem si mohla výstavu dokonale prohlédnout! 

     Bylo tam mnoho fotografií z prvního pobytu prezidenta Masaryka v Židlochovicích roce 2004 a také z roku 1928. Z obrázků vyplývalo, že tento 
jeho pobyt nebyl prázdninový, ale silně pracovní. Domnívám se, že uskutečnil tuto návštěvu při příležítosti oslav desetiletého výročí trvání 
Československé republiky a při zahájení „Výstavy soudobé kultury“ na nově vybudovaném výstavišti v Brně – Pisárkách, kterou tehdy vláda k tomuto 
výročí připravila. Vystavované fotografie z tiskové konference pana prezidenta Masaryka se zahraničními novináři tomu napovídají. Vím o zmíněné 
výstavě dost z rodinných povídání, protože můj tchán profesor Vladimír Úlehla tehdy výrazně přispěl k úspěchu výstavy. Organizoval totiž jednu její 
část, která se týkala vědy a školství. Máme doma řadu dokumentů z této akce dědečka a také vím, že prezidenta Masaryka v Židlochovicích i se svou 
ženou Martou navštívili.  

     Také další, četné fotografie na židlochovické výstavě svědčí o tom, že tehdejší pobyt pana prezidenta v Židlochovicích měl pracovní, politický, 
sociální a oslavný charakter. Jeden den přijal totiž na zámku početné výpravy školních dětí z blízkého i širšího okolí ze škol českých i německých, jak 
ukazují fota.  Žáci německých škol byli na příklad z Modřic, či Pohořelic. Ukazuje to, jak tolerantní byla demokracie za vlády TGM. 

     Také fotografie ze sjezdu Československého Červeného Kříže, který organizovala dcera pana prezidenta Dr. Alice Masaryková, ukazují na 
široký záběr celé akce a také dokumentují, jak při této příležitosti byl slavnostně otevřen pavilon místního sirotčince.  

     Ráda jsem se podívala, jak při všech těchto příležitostech jinak přísně střežený park a okolí zámku laskavě hostil návštěvníky z blízkého i 
dalekého okolí, jak ukazuje pestrost městského i vesnického oblečení, zvláště pak různorodost a bohatost krojů. 

     Moc děkuji Mgr. Karlu Vavříkovi za jeho péči o kulturu, historii i současné dění v Židlochovicích. Výstava byla pro mne velmi zajímavá.   
                                                                                             RNDr. Blanka Úlehlová, Dr.Sc.   

� � � 

Od 1. do 31. března 2010 byla instalována v informačním centru na staré radnici výstava asi padesáti fotografií z pobytů T. G. Masaryjka na 
židlochovickém zámku. Bylo tu také vystaveno několik dokumentů, které se jeho pobytů týkaly jen okrajově. 

 Pro dokreslení celkové atmosféry jeho návštěvy v r. 1928 přidávám ještě zápis z Pamětní knihy města Židlochovice (svazek 1/1933 – strana 216).  
                        Čtenář jistě pochopí, že se nejednalo o rekreační pobyty, jak se občas můžeme někde mylně dočíst.                            –kv- 

 
8. června 1928 navštívil po druhé Židlochovice prezident republiky   

T. G. Masaryk, aby pobyl na zámku v době prázdnin.  
Toho dne přijel po sedmé hodině odpolední do Židlochovic. Před 

zámkem přivítalo jej množství obecenstva, nadšeně a radostně a hlavně 
zase děti, které jej tolik milují a které i on má velice rád. 

Davům lidstav nebylo konce. A přece všechno nadšení z nevýslovně 
milé jeho přítomnosti a přesto, že každý z účastníků přivítání chtěl býti 
nejblíže tatíčku Osvoboditeli, zachován byl nejlepší pořádek. 

Prvním vítajícím byl starosta obce Nosislavi František Hlaváček, jako 
předseda okresního starostenského sboru. Druhým byl zdejší starosta 
Karel Zitterbart. Pana prezidenta  přivítala za děti žákyně obecné školy 
Krista Vintrlíková, kytici mu podala Milada Daňkovská z obecné školy, 
žákyně měšťanské školy přivítaly dr. Alici Masarykovou. Žák školy 
blučinské daroval panu prezidentovi knihu podoby srdce, dětmi sepsanou 
a malovanou.  

Stejné vroucí přijetí, jako po prvé, ba nadšenější. Kdekdo byl zvědav, 
jak pan prezident vypadá od té doby, co zde nebyl. Zvykli jsme si na jeho 
návštěvy a neušla nám nejmenší podrobnost při jeho příchodu. Náš 
milovaný prezident opět všem děkoval, se všemi kdo jej uvítali, pohovořil 
a lid nerad odcházel od zámku před nastávající nocí – byl by jej chtěl míti 
neustále ve svém středu. 

Ze Židlochovic vyjel si pan prezident na výstavu soudobé kultury do 
Brna. Navštívil v červnových dnech 1928 též Třebíč, Telč, Nové Město, 
Ždár, potom Rožnov a Zlín. V každé obci kudy jel, dostalo se mu 
triumfálního uvítání. Morava měla svátky nebývalého významu, v nichž 
dokázala svou oddanost a lásku k tomu, kdo vyšel z lidu, k lidu lnul a 
dovedl jej vždy nejlépe chápat. 

V Židlochovicích byla nadmíru rušno. Z dalekého okolí sjelo se tolik 
lidstva, že se nedalo v některých chvílích ulicí projíti. Množství vozů, sta 
krojů, tisíce dětí, uniformy, písně, hudba, jásot. 

Pan prezident u nás pobyl až do 28. června 1928. Účastnil se také 
slavnosti Červeného kříže v Židlochovicích pořádané 10. června. Zároveň 
byl toho dne slavnostně otevřen dětský domov za přítomnosti doktorky 
Alice.  

                                                                                                            

Ale okamžiky nezapomenutelné zjasňují vzpomínky i obrazy z dětské 
slavnosti pořádané zde 27. června. Bezmála 3 000 dětí českých i 
německých z celé jižní Moravy se sešlo na ten den v Židlochovicích. 
Shromaždiště jejich bylo před obecnou školou. Odtamtud šly děti ve 
čtyřstupech v dlouhém průvodu s hudbou do zámeckého parku. Tam již je 
pan prezident očekával. Jásot dětí neměl konce – děti a květy, mohl si říci 
té chvíle, nic jiného než tato krása a radost země kolem vzbešného starce 
shromážděná, hold mládí nejlepšímu muži národa.  

Jako úvod slavnosti zapěly dítky rajhradské sbor, složený k té 
příležitosti učitelem Vilémem Petrů Česká mládež prezidentu Masarykovi. 

Potom podala žákyně zdejší obecné školy panu prezidentovi kytici 
květů. V proslovu k němu pravila: „Přejeme Vám od Pána Boha všechno 
dobré, zvláště zdraví, a to i za ty děti, které nemohly přijíti, ale mají Vás 
tak rády jako my a doma při práci na Vás jistě vzpomínají,“ 

Kytici podaly i žákyně zdejší německé školy, z českých a německých 
škol hodonínských a z české i německé školy z Vojkovic a z Kounic. 
V průběhu milé slavnosti byly tělocvičné hry hochů a dívek škol ze 
Židlochovic, Unkovic a Hrušovan.  

Zdejší měšťanská školy předvedla žertovný kousek s maskami, byly 
předneseny básně a zpívány písně. Žákyně zdejší obecné školy se žáky 
školy bořetické provedly národní tance. 

Děti darovaly panu prezidentovi drobné dárky: podobenku 
s věnováním, album pohlednic, paní doktorce Alici Masarykové, jež byla 
přítomna, darovaly děti čajovou panenku, vnoučatům pana prezidenta 
drátěné hračky. Všechny uvedené dary děti samy zhotovily. 

Pan prezident pozorně naslouchal dětem, i pochválil jejich výkony a 
básně. Vyslechl zpěvy dětí ze škol pohořelické, modřické, starovické.  

Přesto, že chvílemi dosti hustě poprchávalo, vytrval pan prezident 
mezi dětmi. Když odcházely, byl přítomen jejich podílení koláči a 
třešněmi. (Třešní prý bylo 16 metrických centů, koláčů sedm tisíc kusů.) 
Protože pro množství i nepřihlášených se dárků dětem nedostalo, poslal 
pan prezident židlochovským každému 5 Kč, které byly uloženy na  
vkladní knížky věnované Městskou spořitelnou a Rolnickou záložnou. 

Jaké krásné vzpomínky pro ty, kdo byli přítomni! 
 

Na okraj jedné malé výstavy  
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Desítky v dějinách Židlochovic – 3. část 

1760 
5. dubna zachvátil Židlochovice mohutný požár, který zničil půl městečka. 
Shořely domy od Žerotínova nábřeží a celá Nosislavská i Farní ulice – 
mimo kostela, fary a školy. 

1890 
V tomto roce začali dva židlochovičtí advokáti JUDr. Jan Čermák a JUDr. 
Felix Rudiš zakládat na svazích Výhonu nové rozlehlé meruňkové sady, 
pořádali odborné porady a přednášky o pěstování meruněk. Vraceli se tak 
k prastaré tradici židlochovického meruňkářství. Složení půdy s účinky 
slunečních paprsků na tomto místě totiž mimořádně přispívají k růstu 
meruňkových plodů takové chutě a vůně, že se jim doslova žádné 
nevyrovnaly. Na tuto tradici navázal v pozdějších letech i Dr. Ing. 
František Boleloucký, ředitel zdejší hospodářské školy, který začal 
organizovat výstavy meruněk a dokonce v roce 1933 s velkým úspěchem 
i v Praze.  

1910 
Když se v tomto roce prováděl soupis drůbeže, bylo napočítáno rekordní 
množství: obyvatelé pro svou potřebu drželi 2 895 ks slepic, kačen a husí. 

1930 
Největší stavební ruch, který Židlochovice zaznamenaly, bylo údobí let 
1921 – 1930, kdy se ve městě postavilo 125 rodinných domků, a to 
převážně na Žižkově a na Nádražní ulici. 

1940 
Až do dubna 1940 vypadal prostor před lékárnou směrem k Nosislavské 
ulici docela jinak, než dnes. Tam, kde vidíme vysoký rohový dům s 
papírnickým obchodem, býval nízký domek a v něm obecní kovárna a 
šenk připomínaný už v r. 1670. Při bourání tohoto domu v dubnu 1940 
(aby se mohl postavit nový, dvoupatrový) bylo vidět, že původní dům byl  
 

 
stavěn ve dvou různých dobách. Část domu vedle lékárny byla starší; 
místnost hned u lékárny byla klenutá a pod omítkou bylo zdivo očazeno. 
Tam byla původně kovárna. Vchod do šenku byl z Nosislavské ulice a 
tam byl také vchod do rozsáhlého sklepa, pod dnešním náměstíčkem 
před lékárnou. Sklep byl při bourání zasypán a vchod do něj zazděn. 

1940 
Po jarním tání sněhu v r. 1940 se dala do pohybu půda na stráních 
Výhonu. Na četných polích se tvořily trhliny a půda se sesouvala se vším, 
co na ní bylo vyrostlé včetně vysokých a starých stromů. Svážení se dělo 
pozvolna, ale za týden postoupila svažovaná vrstva asi o 45 cm. Tak se 
dne 9. května 1940 konalo na ohrožených úsecích úřední šetření vedené 
a nařízené Zemským úřadem. Komise odborníků zjistila, že příčinou 
svážení je nepropustná spodina, která zabraňuje vsakování povrchové a 
spodní vody a po rozmočení skluzné plochy na nepropustném jílu se 
dostanou zemní vrstvy nad touto nepropustnou vrstvou do pohybu. 
Zabránit dalšímu nebezpečnému sesouvání, dle rozhodnutí komise, bylo 
možno pouze odvodněním ohrožených úseků a zejména močálovitých 
jezírek, která se na některých místech tvořila. Nejvyšší škody byly 
způsobeny v tratích Strže, Hačky, Klitšenberk, Strosberky, Kozí hory, 
Samokytle. Celkem bylo svážením postiženo a poškozeno území asi 25 – 
30 hektarů.  

1960 
Dne 19. dubna se konala ustavující schůze prvního bytového stavebního 
družstva, které mělo při zahájení 12 členů. Stavební družstvo 
připravovalo výstavbu družstevního dvoupatrového obytného domu 
v proluce mezi domy č. 147 a budovou bývalého soudu (zdravotního 
střediska). 

Z Kroniky Ozvěny věkuů a dní připravil –kv-.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�

Vzhledem kVzhledem kVzhledem kVzhledem k    mimořádnému mimořádnému mimořádnému mimořádnému 
zájmu široké veřejnostizájmu široké veřejnostizájmu široké veřejnostizájmu široké veřejnosti    

je výstava je výstava je výstava je výstava     

T. G. MASARYK T. G. MASARYK T. G. MASARYK T. G. MASARYK 
VVVV    ŽIDLOCHOVICÍCHŽIDLOCHOVICÍCHŽIDLOCHOVICÍCHŽIDLOCHOVICÍCH    

prodloužena prodloužena prodloužena prodloužena     
do konce dubna. do konce dubna. do konce dubna. do konce dubna.     

Ve čtvrtek 8. dubna vVe čtvrtek 8. dubna vVe čtvrtek 8. dubna vVe čtvrtek 8. dubna v    17171717    h. h. h. h.     
bude uspořádána bude uspořádána bude uspořádána bude uspořádána 

komentovaná prohlídka komentovaná prohlídka komentovaná prohlídka komentovaná prohlídka 
výstavýstavýstavýstavyvyvyvy....    

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155                  POLICIE 158              HASIČI 150            TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 
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      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%! 

Řádková inzerce 

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

informace � 606 607 598. Reaguji i na 
sms. 

PRODÁM byt 2+1 OV  
v Židlochovicích,  

nám. Míru 155, 2. poschodí – 
výtah, kabelová přípojka, 

telefon, internet, sklepní kóje. 
Byt po částečné revitalizaci. 

Velmi nízké náklady 
 na bydlení. 

Vhodný pro seniory nebo 
singl. Volný – okamžitě  

k nastěhování. � 775 069 269. 
 
 

ZŠ Židlochovice přijme pracovníka na místo školnice. 
Požadavky: 

- komunikativnost a příjemné vystupování v jednání s úřady, rodiči a ostatními 
klienty školy 

- schopnost samostatně řídit menší kolektiv 
- základní znalost práce na počítači – excel, word, včetně používání elektronické 

pošty 
- schopnost provádět jednoduché úkony administrativního charakteru 
- dobrý zdravotní stav 
- přirozená autorita u žáků 
- řidičský průkaz výhodou 

Vaše nabídky přijímáme v kanceláři školy do 9. dubna 2009.  
 Stručný životopis přineste s sebou nebo zašlete e-mailem na adresu školy. 

 

Inzerujte  
v Židlochovickém zpravodaji 

Ceník: 
A4 – 2 926 Kč    A5 – 1 463 Kč  

 A6 – 732 Kč    A7 – 366 Kč  
A8  – 183 Kč 
Kontakt: 

martina.krizova@zidlochovice.cz 
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S Klubem židlochovických turistů do Hostěradic a Miroslavi 

       Hostěradice. Obec leží při západním okraji krystalinika miroslavské 
hrástě a v jižním výběžku boskovické brázdy. Zdejší pevný skalní podklad 
tvoří různé typy slídnatých rul a tmavé amfibolity  a černé droby. Jde 
o prvohorní sedimenty staré asi 300 milionů let, které jsou dobře viditelné 
ve stěnách rozlehlého jámového lomu asi 1 km východně od obce. Ten je 
dnes již opuštěn, hlavní těžba zde probíhala v druhé polovině minulého 
století. Jeho dno se postupně zaplnilo vzlínající spodní vodou a svahy 
postupně zarůstají vegetací. Lom se tak stává zajímavým přírodním 
úkazem. Na západních a jihozápadních svazích návrší se pak uchovalo 
více jak deset metrů mocné souvrství třetihorních písků. Ten byl v 
minulosti na několika místech těžen pro stavební účely podpovrchovým 
způsobem. Tak zde vzniklo minimálně ve dvou časových etapách 
rozsáhlé bludiště často rozlehlých podzemních prostor. Zdejší písek je 
žlutohnědý, místy s rezavě červeným pískováním, což na řadě míst 
vytváří na stěnách chodeb nádherné žíhané scenérie.  
       Miroslav má asi tři tisíce obyvatel. Místo je písemně doloženo od 
roku 1222. kdy český král Přemysl Otakar I. a jeho manželka Konstancie 

potvrdili písemnou listinou věnování vinného desátku rajhradským 
benediktinům. Byly vždycky vinařským střediskem. Starou vinnou 
odrůdou prý byla známá Weinberger Ochsenblut (weinperská volská 
krev), které se velmi dobře prodávalo do Vídně. Dnes dosahuje zdejší 
vinařství jihomoravské špičky, ať jde o odrůdy révy, způsob pěstování či 
jakost vín. Nejznámější viniční tratí jsou Weinperky, ležící na úpatí 
Markova kopce s křížem na vrcholu (301 m nad mořem), ze kterého jsou 
při dobré viditelnosti zřetelné zasněžené vrcholky rakouských Alp. Dnešní 
Miroslav vznikla spojením tří původně samostatných osad zmiňovaných 
od 14. století. Mitterdorfu, České vsi a Václavova. V letech 1497 až 1569 
patřilo zboží Valeckým z Mírova, kteří si na králi vymohli povýšení 
Miroslavi na městečko. Nejdůležitější památkou Miroslavi, těžce 
poškozené na sklonku války v roce 1945, je goticko – renesanční zámek. 
Jde o velmi zajímavou stavbu, jejímiž posledními držiteli byli vídenští 
cukrovarníci Stumerové v roce 1945. V roce 1992 získalo město památku 
do své správy a hledá pro ni optimální využití.  

Z webových stránek jmenovaných obcí připravil -kv-
 
 
 
Setkání u starosty města  
Ve čtvrtek 18. března 2010 proběhlo na radnici setkání starosty Vlastimila Helmy, radní ing. Jany Králové a zástupců městského úřadu 
s dlouholetými a úspěšnými podnikateli, panem Benediktem Čupou a Františkem Janíčkem.  
Starosta jim poděkoval nejen za to, že v našem městě úspěšně podnikají již od r. 1991 (19 let), ale také proto, že svými službami zákazníkům a 
především kvalitními a chutnými výrobky výrazně přispívají ke spokojenosti našich občanů i návštěvníků města. Zvláště potěšující je, že jméno 
našeho města šíří na svých výrobcích nejen v „tiráži“, ale i přímo v názvu salám „ŽiIdlochovák“, Židlochovický pršut, Židlochovická klobása a mnohé 
další. Nejdůležitějším podnětem k pozvání byl jejich letošní úspěch na veletrhu SALIMA, kde v soutěži „Chuť Moravy“ získali k těm předešlým dalších 
šest ocenění. K tomu nutno dodat, že výrobky se řadí k velmi malé množině těch, které jsou z masa bez separátů, emulzí a barviv a některé 
z oceněných jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu.                                                                                                                  Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník 

V pátek 12. března 2010 proběhlo 80. jednání Rady města Židlochovic.  
K nejsložitějším jednáním patřilo řešení nedostatku míst pro děti v naší mateřské škole. Z několika variant řešení se rada rozhodla pro zřízení další 
třídy MŠ v prostorách Městského kulturního klubu (sál a k němu přilehlé prostory). Knihovna přestavbou postižena nebude.  
Na radě byly rovněž posuzovány žádosti o finanční podporu neziskových organizací ve městě. Součet požadované finanční podpory několikrát 
převyšoval položku vyhrazenou k tomuto účelu v rozpočtu města. Proto musely být požadované částky kráceny. Celkem bylo šestnácti organizacím 
bylo rozděleno 377 tis. Kč.  
Nepříznivá zpráva z rady je, že Státním fondem životního prostředí nebyla schválena žádost města o dotaci na vybudování nového sběrného dvora 
s kompostárnou. Rada rozhodla přepracovat projekt a požádat o dotaci v příští výzvě.                                                                Vlastimil Helma, starosta  

Tradiční výstava vín se vydařila 
13. března 2010 uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice v Masarykově kulturním domě tradiční výstavu vín 
místních a regionálních vinařů. Bylo vystaveno 606 vzorků vín z 43 obcí. Výstava byla doplněna prezentací profesionálních výrobců vín na 22 stáncích 
z Čech, Moravy a Rakouska.  
Doprovodným programem byl v 10 hodin seminář „Co se děje s odrůdou Neuburské“, který vedl pan JUDr. Miroslav Hrabal. Součástí výstavy byla také 
odpolední řízená degustace firmy „Vinselekt, a.s. Rakvice“, kterou řídil pan Zdeněk Sklenský. Příjemné a chutné občerstvení zajišťoval pan Miroslav 
Klváň se svým kolektivem. 
V odpoledních hodinách vyhrávala k dobré náladě cimbálová muzika „PONAVA“ s primášem Ivo Farkašem.  
Příjemným zjištěním bylo i to, že se naší tradiční výstavy vín zúčastnilo více jak 600 návštěvníků. 
Hodnocení vín pro výstavu se konalo dne 7. března 2010 v Městském kulturním klubu za účastí 68 degustátorů. Na správné hodnocení dohlížela 
komise znalců: František Flodr, Václav Hans a Miloš Soukal. 
Šampiony výstavy se stala tato vína: v kategorii bílé mladé: Veltlinské zelené, pozdní sběr – Antonín Sadílek, Hustopeče – 19, 3 bodů;                                                                                            
bílé starší: Tramín červený, roční 2006 – Zdeněk Flodr, Žabčice – 19,3 bodů;  červené mladé: Svatovavřinecké, pozdní sběr – Václav Herzán, 
Hustopeče – 19,3 bodů; červené starší: Modrý Portugal, ročník 2008, pozdní sběr – MUDr. Petr Jurák, Hustopeče – 19,3 bodů.                                                                                    
 Základní organizace děkuje všem vinařům a vinařským firmám za vzorky vín, kterými obeslali tuto výstavu, všem sponzorům za finanční podporu a 
všem za ceny do tomboly. Rovněž děkuje všem těm, kteří se na uspořádání výstavy podíleli. 
V rámci vinařské výstavy byla v dopoledních hodinách ve vestibulu prvního poschodí vernisáž výstavy „Černé a bílé zlato“, která dokumentuje 
spolupráci s  naším partnerským městem Gbely. Výstavu obětavě připravil Eduard Vyhlídal.                                                Jan Šotnar, předseda ZO ČZS  
 
 
 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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TIP NA VÝLET   
 

Zaznamenali jsme… 
 


