
Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Severní Čechy postihly rozsáhlé povodně. Rada města vyhlašuje veřejnou sbírku        
na pomoc postiženým občanům. Přispějete i Vy?  Informace na straně 3.  
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Výběr z usnesení RM 18. června 2010 
RM schvaluje: 
� zřízení nového místa výkonu činnosti Mateřské školy 

Židlochovice, sídliště Družba 673, 667 01 
Židlochovice, na adrese Brněnská ulice 705, 
s kapacitou 20 dětí od 1. 9. 2010 a pověřuje vedoucí 
odboru školství Mgr. Martinu Bartákovou k podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení k 1. 9. 2010. 

Výběr z usnesení RM 2. července 2010 
RM schvaluje: 

� smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na akci – „Zvýšení 
bezpečnosti při odstavení jízdních kol 
v Židlochovicích“ 

Výběr z usnesení RM 16. července 2010 
RM rozhodla: 

� na základě podaných připomínek občanů k zadání 
územního plánu Židlochovice a následného 
projednání na schůzce s občany, dále plochu pro 
bydlení v prodloužení ulice Malinovského návrhem 
ÚP neprověřovat  

� objednat zajištění proti vypadávání dřevěných klínů 
na rozhledně dle návrhu ing. arch. Jury s firmou 
HALL dle její nabídky. 

� poptat možnosti tzv. servisní smlouvy na kontrolu a 
údržbu rozhledny 

Výběr z usnesení ZM 21. července 2010 
ZM schvaluje: 

� uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu  
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji“ mezi městem Židlochovice a 
Jihomoravským krajem 

� investiční záměr opravy památníků padlým na 
hřbitově a u ZŠ Tyršova a podání žádosti o státní 
účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné  
 

 
památníky padlým na hřbitově a u ZŠ Tyršova ulice 

� pravidla pro použití prostředků z úvěru SFRB – FRB 
III. 

ZM stanovuje: 

� že pro volební období 2010 – 2014 bude počet členů 
Zastupitelstva města Židlochovice 15 

ZM vydává: 

� obecně závaznou vyhlášku města Židlochovice č. 
1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
města Židlochovice č. 2/2005, o místních poplatcích 
na území města Židlochovice 

ZM rozhodlo: 
        prodat bytovou jednotku č. 651/11 v domě č. p. 
651, sídliště Družba v Židlochovicích, postaveném 
na pozemku p. č. 2801, zapsanou na LV č. 1903 
v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, spoluvlastnický 
podíl na společných částech domu ve výši 
7821/79989, spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 
2801 ve výši 7821/79989, zapsané na LV č. 1855 
v KN pro obec a k. ú. Židlochovice za cenu 
1.410.000 Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců ode dne podpisu kupní 
smlouvy; toto rozhodnutí je platné do 30. 8. 2010 

ZM schvaluje: 
zadání změny č. VI územního plánu města Židlochovice. 

Výběr z usnesení RM 30. července 2010 
RM rozhodla: 

� uzavřít smlouvu na zpracovatele Změny č. VI 
územního plánu města Židlochovice a regulačního 
plánu s projektantem Ing. Barborou Jenčkovou 

� uzavřít smlouvu na zpracovatele Variantní studie 
protipovodňové ochrany města Židlochovice – 
III. etapa (levobřežní ochrana města od vod řeky 
Litavy) s firmou PÖYRY Environment, a.s., Brno 

� zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 648/19 
(pozemek pod budovou orlovny) 
 

 

 
RM bere na vědomí: 

� předloženou zprávu a souhlasí s provedením 
stavebních úprav v areálu letního kina v roce 2010 za 
účelem zřízení obytné místnosti 

RM souhlasí: 

� s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
projekt „Zkvalitnění služeb Regionálního TIC 
Židlochovice na rok 2010“ ve výši 60 000 Kč 

� s vydáním mimořádného čísla Zpravodaje a výstavy 
se stejným obsahem hodnotící uplynulé volební 
období 

RM schvaluje: 

� uspořádat akci "Židlochovický rekord v jízdě do 
vrchu" ve spolupráci se základní školou v termínu 
19. září 2010 a vyčlenit částku 4.000 Kč z rozpočtu 
města 

Výběr z usnesení ZM 4. srpna 2010 
ZM rozhodlo: 

� prodat budovu č. p. 525 na parcele č. 509/2 a 507/2 
v k. ú. Židlochovice (garáže HZS JmK) a další 
přilehlé pozemky České republice – Hasičskému 
záchrannému sboru Jihomoravského kraje Zubatého 
685/1, Brno-sever – Zábrdovice, 614 00, okres Brno-
město, IČ 70884099 za cenu 15 000 Kč; přesná 
výměra části pozemku p. č. 510/2   bude stanovena 
oddělovacím geometrickým plánem 

ZM schvaluje: 

� zadání územního plánu Židlochovice  
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Vážení občané,  

již několik let existuje „Systém informací v krizových a mimořádných situacích“, zasílaných formou SMS na Váš mobil. Tento krizový systém byl například 
využit při červnových povodních, kdy byli občané informováni o nebezpečí zatopení zahrádek u řeky Svratky. K dnešnímu dni je registrováno 81 občanů města 
Židlochovice. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, který je provozovatelem a garantem celého projektu, umožnil v letošním roce využít tento systém v omezené míře pro 
zasílání informací i z běžného dění města. Rozhodli jsme se této možnosti využít a budeme Vám tedy zasílat maximálně dvě SMS v měsíci s důležitými 
informacemi z úřadu, pozvánky na akce pořádané městem Židlochovice a podobně. 

Doufáme, že Vás „rozšíření projektu“ zaujme a přihlásí se i další občané města. Bližší informace na www.zidlochovice.cz v záložce „bezpečnost obyvatel“ 
nebo přímá registrace na http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/zidlochovice.html 

                                                           S přáním nám všem co nejméně krizových situací 
Vlastimil Helma, starosta města  

 
Jak funguje péče o veřejná prostranství našeho města? 

Velkou část města udržuje a zvelebuje technická četa města Židlochovice. Četa v letošním roce pracuje v počtu dvou stálých zaměstnanců MÚ 
Židlochovice a jedenácti sezónních pracovníků s finanční podporou úřadu práce. Počet těchto sezónních pracovníků (většinou pracují od března do listopadu) 
je každý rok jiný a to v závislosti na objemu finančních prostředků, které poskytne úřad práce jako dotaci na podporu zaměstnanosti. V případě, že je s těmito 
pracovníky spokojenost, jsou každoročně přijímáni opakovaně, v opačném případě se s nekvalitními pracovníky loučíme i během sezóny. Základna čety je 
v areálu bývalé SÚS na ulici Komenského. 

Rozsah činností čety je následující: 
- práce spojené s údržbou veřejné zeleně, především pokosy a vyhrabávání trávníků (cca 13,8 ha z celkových 19,2 ha), řezy a kácení dřevin (i rizikové), 

likvidace biologického odpadu štěpkováním a pálením, pletí, kypření, chemické odplevelování, hnojení a mulčování rostlinných výsadeb, úklid a likvidace 
listí, zalévání rostlin vodou, provádění výsadeb dřevin, trvalek a letniček 

- drobné opravy komunikací (12 km vozovek), chodníků (13 km), cyklostezek a polních cest, úklid komunikací – sníh (hlavní část je prováděna 
dodavatelsky), posypový materiál, prach, listí 

- čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů 
- všeobecný úklid smetí a odpadků veřejných prostranství, vyvážení odpadkových košů, úklid kolem velkoobjemových nádob na separovaný odpad 
- opravy a údržba městského mobiliáře, hřišť (7 hřišť) a dopravního značen (cca 170 ks DZ) 
- údržba turistických tras včetně rozhledny 
- drobné opravy a úpravy v budovách v majetku města 
- rozvážení a odvoz materiálu ve městě pro zajištění prací čety, chodu města a městského úřadu 
- zajišťování protipovodňové ochrany města  
- výpomoc při zajišťování kulturních akcí města a zájmových spolků 
- oprava a údržba dílenského vybavení, strojů, pracovních pomůcek a vybavení pracovníků čety  

Pro zajímavost uvádím seznam vybavení čety pro vykonávání výše zmíněných činnosti: 
- malý nákladní automobil multikar M25; -přívěsný vozík za automobil; -komunální traktůrek – Stiga rider Park Pro 16 s mulčovací sekací hlavou; cepovou 

sekačkou a zametacím kartáčem; -sekačka s pojezdem Stiga turbo 55 s; -křovinořez Stihl FS 400 – 2 ks; motorové pily Stihl MS 180, Stihl MS 192T a 
Partner 382;  -motorové zahradní nůžky Stihl HS81R; -drtič větví MTD CS 463; -elektrická svářečka; -dále různé elektrické ruční přístroje, ruční nářadí a 
vozíky. 

       Rozsah činností je tedy rozsáhlý a velmi pestrý. Přesto četa nemůže stihnout veškeré činnosti údržby a rozvoje města a to z důvodů kapacitních i 
nedostatečného strojového vybavení. Některé oblasti jsou proto zajišťovány dodavatelsky: 
- pokosy části trávníků (cca 5,4 ha z celkových 19,2 ha) – jsou to protipovodňové hráze, mokřad u ČOV a část Žižkov; -zimní údržba komunikací – převážná 

část; -dále rozsáhlejší opravy komunikací a ploch veřejné zeleně 
V posledních několika letech došlo k velkým investicím do rekonstrukce a budování nových ploch dětských hřišť, odpočinkových míst vybavených 

mobiliářem, veřejné a krajinné zeleně. Vzniklo nám tu i množství nových ulic.  Rozšíření těchto ploch vyžaduje i mnohem větší objem prací při údržbě. 
V některých obdobích roku (intenzivní růst trávy jako v letošním roce, padání listí,…) je velmi náročné stíhat udržovat město tak, aby bylo uklizené a posečené 
všude. Navíc nám spoustu práce přidávají nepořádní občané a návštěvníci města – například ukládání odpadků k nádobám na separovaný odpad, ukládání 
nesešlápnutých PET lahví do odpadkových košů, odhazování odpadků na veřejná prostranství, zakládání nepovolených skládek písku, atd. . 

Pro udržení a vylepšení důstojného vzhledu města bude potřeba provést investice do výkonnějšího strojového vybavení i do kvalitnějšího personálního 
obsazení technické čety. Druhou možností je provádět více údržbových prací dodavatelským způsobem. K lepšímu vzhledu města může přispět i každý občan 
města pravidelným úklidem aspoň bezprostředního okolí svého bydliště. Všem těmto občanům moc děkujeme a vážíme si jejich práce. V případě, že víte o 
místě, kde probíhá nekvalitní údržba, nebo máte nějaké nápady jak vylepšit naše město, dejte nám prosím vědět.  

 Ing. Martin Dratva, zahradní architekt a vedoucí technické čety města 
 
Nová třída mateřské školy 
       Město Židlochovice vyřešilo nedostatek míst v mateřské škole rozhodnutím o obnovení jedné odloučené třídy v budově na Brněnské ulici č. p. 705, v 
prostoru, kde dříve školka byla a kde byl doposud městský kulturní klub. 
       Na základě výběrového řízení zahájila firma STAMA, s.r.o. Nosislav začátkem června přestavbu a nyní jsou již prostory zkolaudovány a připraveny pro 
otevření 1. 9. 2010. 
      V prostorách byly provedeny tyto stavební úpravy: byly zřízeny nové vstupy ze zadní části budovy, prostor pro výdej jídel, nové sociální zařízení, zázemí 
pro učitele a další úpravy tak, aby bylo vyhověno náročným požadavkům na hygienu a požární ochranu. Dále byl vybudován nový přístupový chodník a 
venkovní hřiště pro děti na pozemku, který nám zapůjčila Karlova pekárna.  
     Nová třída bude sloužit pro 22 dětí a do otevření je nutné ji kompletně vybavit a to včetně výdejny jídel. Jídlo se bude dovážet ze stávající kuchyně MŠ.          
Celkový náklad na zřízení této třídy včetně vybavení jsou předpokládány ve výši 1,8 mil. Kč. 

Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 

2 

Informace z radnice 
 



Zaznamenali jsme 
� Září připravilo milovníkům vína bohatou nabídku: 3. a 4. září se koná vinobraní ve Velkých 

Pavlovicích, 4. září v Mutěnicích. Na 4. a 5. září připravilo v prostorách vinařského dvora a 
vinicích Vinařství Karla Válka v Nosislavi sklizeň hroznů, lisování i soutěže. V sobotu 
odpoledne pak posezení s cimbálovou muzikou, grilováním a burčákem. 10. a 11. září 
proběhne tradiční vinobraní ve Znojmě – podrobněji na www.znojemskyhrozen.cz. Mikulov má 
připravený bohatý program na dny 10. – 12. září včetně historického průvodu – informace 
www.mikulov.cz.  

� 7. září vzpomeneme 100. výročí narození p. Antonína Klimeše, který od dětství žil a 
pracoval v Židlochovicích.  Byl členem různých židlochovických spolků a hrál také 
v ochotnickém divadle. Aktivně pracoval dlouhá léta ve Svazarmu. Rádi na něho 
vzpomínáme.                   Antonín Klimeš, syn 

Pokračování této rubriky na straně 8. 

Vážení spoluobčané, 

dovoluji si Vám oznámit, že 
Rada města Židlochovice 

vyhlásila 

 VEŘEJNOU SBÍRKU, 
jejímž účelem je získání 
finančních prostředků na 

odstraňování následků povodní 
v postižených oblastech na 
severu Čech, které se udály 

počátkem srpna. Touto sbírkou 
oslovujeme všechny, kterým 

není lhostejný osud lidí 
postižených povodněmi, aby 

přispěli 
jakoukoliv finanční částkou. 

Informace o stavu sbírky, 
finančních obnosech jakož i 

následně o jejím použití budou 
vedeny na webových stránkách 

města: www.zidlochovice.cz 

Od 19. srpna do 9. září 2010 
můžete přispět jakoukoliv 
částkou do připravených 
pokladniček umístěných: 

� na radnici města v prostorách 
Regionálního informačního 
centra, Masarykova 100 

� na podatelně městského 
úřadu, Nádražní 750 

� v prodejně PRODOM na nám. 
Míru 

� v prodejně Smíšenka na 
Komenského ulici 

� v prodejně Karlovy pekárny 
na ulici kpt. Rubena 

Můžete také přispět 
převodem jakékoliv částky 

z vašeho účtu přímo na zvláštní 
účet povodňové sbírky vedený 

u Komerční banky: č. účtu:        
43 – 7581510237/0100. 

Dárci, kteří chtějí být uvedeni 
jmenovitě na webových 

stránkách, musejí dát výslovný 
souhlas se zveřejněním osobních 
dat. Při bezhotovostním převodu 
postačí, když nám tento souhlas 

dáte tak, že do „zprávy pro 
příjemce“ při převodu z účtu 
napíšete jméno, příjmení, 

město. 
� 547 426 011 

www.zidlochovice.cz 

Určení konkrétního místa pomoci 
můžete ovlivnit i Vy dárci, když 
svůj tip sdělíte na podatelně, 

RTIC, nebo napíšete na adresu: 

posta@zidlochovice.cz 

Děkujeme za jakoukoliv 
částku. 

Vlastimil Helma, starosta města  
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Ze školního řádu, který byl zpracován na přelomu 19. a 20. století. 
 
 
1.  Poslyš, žáku, každý den 
    ve škole buď přítomen.  
 

2.  Nemůžeš-li snad přijíti, 
 včas se musíš omluviti. 
 Po rodičích neb příteli 
 vzkaž co panu učiteli, 
 co se s žákem doma děje,  
 on si vždycky vědět přeje. 
 Když zas školu nastupuješ, 
 omluvu zas opakuješ. 

3.  Hodní žáci, hodné žačky, 
 nenoste do školy hračky. 
 Jenom co je nařízeno 
 v mošně budiž uloženo. 
 

4.  Chceš-li zdráv a vesel býti, 
 důkladně se musíš mýti. 
 Také žáčkům pěkně sluší 
 hladké vlásky, čisté uši. 
 Šaty třeba zalátané, 
 mějte čistě spořádané.  
 

5.  Tímto řiď se vždy pořádkem: 
 Čtvrt hodiny před počátkem 
 přicházej do školy, 
 ale dříve nikoli. 
 

6.  Školou tiše, zvolna choď, 
    rozpustilost všechnu kroť; 

     způsobů tu slušných dbej,  
     v chodbách hluku nedělej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.  Jak do třídy vkročíš, dítě, 
po křesťansku pozdrav hbitě. 
Čeho potřebí nemáš, 
do přihrádky tiše dáš. 
Přivykat si každý hleď: 
Na svém místě pěkně seď. 
Nikdy před vyučováním 
nebav se povykováním. 
Na žaloby, oznámení 
při učení času není. 
 

8.  Při modlitbě slušně stůj, 
na kříž zdvihni pohled svůj: 

 neboť když se modlíváme,  
 s Pánem Bohem rozmlouváme; 
 proto vždycky myslit budeš 
 na slova, jež vyslovuješ. 
 
9.  Dokud nejste vyvoláni, 
 varujte se povídání. 
 Když pak pan učitel učí, 
 žádný žák ať nezahlučí; 
 každý nechť ať pozor dává,  
 o čem že se pojednává. 
 Nezvykejte napovídat, 
 nebo při učení jídat 
 
10. Hlásíš-li se odpovědět, 

 ruku zvedna, zůstaň sedět; 
 uslyšíš-li jméno svoje,  
 odpovídej nahlas, stoje. 
 Jsi-li k stolu vyvolaný, 
 neb nazpět poslaný, 
 ukloň pěkně obličej, 
 to je hezký obyčej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Když se předmět s jiným střídá  
      tichoučka je celá třída; 
      bez hluku vše uschovává, 
  jinou věc když vydělává. 
 
12. Kromě hodin tělocviku 
  nečiň na nářadí cviků. 
  mohl by ses poraniti 
  nebo navždy zmrzačiti. 
 
13. Nezbytnou je dítkám ctnost, 
  poslušnost a uctivost; 
  zvláště k učitelům svým 
  zdvořilým buď, uctivým. 
 
14. Lži se vyhni jako hadu,  
    neboť kdo má tuto vadu, 
  nemůže se hodným zváti; 
  každý se ho bude báti. 
 
15. Papír a jiné smetí 
  neházejte na zem děti. 
  Pak-li škodu zaviníš, 
  náhradu ať učiníš. 
 
16. Chceš-li bezpečně se koupat, 
  musíš v známá místa stoupat. 
 
17. Klekání když odzvonili, 
  slušno byste doma byli. 
 
18. Zvykej záhy žíti v kázni, 
  cvič se stále v boží bázni; 
  budeš šťasten v každé době. 
  Bohu, vlasti ku ozdobě 
 

Tento obsáhlý veršovaný školní řád byl uveřejněn na zajímavé výstavě Pradědeček po škole aneb Učení – mučení, 
 která se konala v brněnském Ústavu šlechtičen v roce 2006. Uveřejňujeme přibližně jeho polovinu.         –kv–. 

 

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) – Zákony školy dobře spravované, kapitola XXII. 
 

Pilný učitel zažene u žáků lenost trojím způsobem: 

1. Bude-li sám dávati ustavičně příklad píle a čilosti a bude-li konati svou práci před nimi trpělivě. Kterak to dovede způsobiti? Vždyť 
dodá-li se jeden uhel živý na hromadu jiných uhlů mrtvých, všechny je rozpálí, bude-li tah.  

2. Poněvadž jest se báti, aby žáci nemalátněli, kdyby měli pouze poslouchati a dívati se, musí se jim svěřovati konání, ba spíše se jim 
musí ukládati a usilovati o ně. Neboť lidská přirozenost žádá práci, těší se z pohybů a cvičení, musíme ji však umět říditi, ne utloukati. 

3. K tomu patří za třetí přátelský a laskavý pohled na své žáky, případné pohlazení, aby se nebáli učitele jako tyrana, neboť strach 
uvádí ducha ve zmatek, nýbrž aby jej milovali jako otce a pracovali probudile. 

Krutý je učitel, který předhodí žákům práci a ani dostatečně nevysvětlí co to je, ani neukáže, jak to mají dělat, tím méně aby jim 
pomáhal při jejich pokusech, nýbrž je nechává samy se lopotit a potit, a dělají-li potom něco méně dobře – zuří. Co je to jiného, než 
rasování mládeže? 

Proto tedy ať není žádného bití pro učení, neboť neučí-li se žák, čí je to vina než učitele? 

Dobrý učitel je ten, jenž chce býti tím, čím sluje – učitelem, ne škraboškou učitele. Nebude se vyhýbati učitelské práci, nýbrž ji bude 
vyhledávati a bude práci konati ne pro jméno, nýbrž opravdově, ne do větru, nýbrž pro ustavičný a pevný prospěch žáků.  

Vypsal    –kv–. 

 
Moudrá slova:  

Nuda je smrtelný hřích učitele. 

Johann Friedrich Herbert, německý filozof 
 

4 



 5 

 
 
 
 
Renata  Šubrová 

Rok 1819 znamenal nový rozkvět pro židlochovické panství, za 
působení nového majitele (zetě Marie Terezie) vévody Alberta Sasko-
Těšínského. V roce 1822 dědí s knížectvím Těšínským i Židlochovice 
arcivévoda Karel Ludvík, který do Židlochovic často zajížděl a rád zde 
pobýval. Na panství v Židlochovicích se rovněž zastavil císař a král 
Ferdinand V., když tudy jel roku 1836 na korunovaci do Prahy. Vývoj 
Habsburskolotrinského rodu tedy úzce souvisí s dějinami Židlochovic. 

 V roce 1836 bylo povoleno Florentu Robertovi zřízení cukrovaru u 
zámku z vrchnostenského dvora a téhož roku se začala stavět severní 
dráha (tzv. dráha císaře Ferdinanda). Za jeho syna arcivévody Albrechta 
(pozdější vítězný vůdce našich vojsk v Itálii). V roce 1848 se 12. října v 
Židlochovicích zastavil císař a král Ferdinand s četným doprovodem své 
císařské rodiny, mezi nimiž byl i pozdější císař František Josef I.  3. 4. 
1873 byly Židlochovice slavnostně povýšeny na město. 

Židlochovické panství bylo ve vlastnictví Habsburků až do roku 1918, 
posledním majitelem zámku se stal v roce 1896 arcivévoda Bedřich – 
pověstný "markýz Gero", který figuruje i v básni Petra Bezruče 
"Židlochovický park" z roku 1948. Za něho navštívil Židlochovice 18. 11. 
1905 španělský král Alfons XIII. Od roku 1918 je ve vlastnictví 
Československé, dnes České republiky. (Volně podle Horák, 1968, 
Ondrůj, 1948, Kratochvíl, 1910)  

Za 1. republiky sloužil zámek jako letní sídlo prezidenta republiky, byl 
využíván ke státní reprezentaci a to i ve vazbě na prominentní státní 
honitbu a bažantnici k ubytování představitelů států a dalších vysokých 
zahraničních osobností. 

Tomáš G. Masaryk navštívil Židlochovice jako prezident poprvé 17. 
6. 1924 a později zde pobýval ještě pětkrát (v letech 1928, 1929, 1930, 
1931 a 1933). Dokumentoval tím svou oblibu rodné jižní Moravy a jejich 
obyvatel. Při jeho pobytu v roce 1930 (7. 3. 1930) byla na jeho paměť 
vysazena lípa u západní strany zámku, roste zde dodnes a je označena 
pamětní deskou. 

Prezident dr. Edvard Beneš navštívil zámek poprvé bezprostředně 
po nástupu do funkce kolem roku 1936, podruhé pak 2. 11. 1937. 
Park byl v té době v dobrém stavu díky pravidelné údržbě s potřebnými 
pěstebními zásahy, v nezměněné historické rozloze, tedy včetně 
užitkových a zásobních zahrad.  

Také po 2. světové válce sloužil objekt ke státní reprezentaci, i když 
jednostranně v souvislosti se světoznámou honitbou. Obliba myslivosti 
mnohých vedoucích představitelů režimu vedla mimo jiné k vysazení 
spárkaté zvěře do parku a ke stavbě dřevěného "obvodového" plotu pod 
zámkem a dalších potřebných zařízení. Vysoké stavy zvěře (cca 60 ks 
mufloní a 30 ks jelení) vedlo k velkému poškozování dřevin okusem, 
loupáním kůry a vytloukáním paroží, které ve svém důsledku znamenalo 
zničení keřového patra a vedlo k neodvratnému poškození mnoha 
stromů, zvláště mladých a perspektivních pro obnovu parkových porostů. 
Průvodním jevem vysokého stavu zvěře byla i degradace bylinného patra, 
které zvláště v polostinných a stinných partiích nahradily ruderální druhy s 
převahou kopřivy dvoudomé (vlivem výběrového pasení a přehnojení 
dusíkem ze zvířecího trusu). 

Po roce 1964 byla provedena v parku rekonstrukce podle projektu 
Stavoprojektu Brno. Znamenala především dnešní úpravu celé zámecké 
terasy včetně cest a zpevněných ploch (litý asfalt, mozaika 4/6), 
zjednodušující půdorys klasicistního původu (po roce 1822), někde v dosti 
nelogických tvarech (záhon v čestném dvoře nebo opakování 
parabolického oblouku SZ zahradního parteru v uzavřeném JV parteru u 
kaple) a výstavbu oplocení u zahradního průčelí k zabezpečení "vládní" 
části objektu zámku. Na vlastní prvky zeleně neměla úprava podstatnější 
vliv. Pro dolní park znamenala pouze výstavbu dřevěného oborového  

 

plotu pod zámeckou terasou a postupné zpevnění hlavních parkových  
cest (OŠP), bez podstatnějšího vlivu na vegetační prvky parku, výsadba 
jehličnatých exotů byla vzhledem k vysokému stavu zvěře v parku 
neúspěšná. Cestní síť byla postupně zjednodušena, při zachování 
základních, historicky doložených tras. Negativním zásahem do plochy 
zámeckých zahrad byla výstavba školy, která poprvé od začátku 
minulého století zmenšila rozlohu parku o 4,7 ha. Nepříznivý vliv na 
porosty měl jistě i pokles hladiny spodní vody po vodohospodářských 
úpravách v okolí parku. (Šubr, Šubrová, 1998)  

Teprve po roce 1989, díky pochopení nového vedení uživatele 
zámeckého areálu (Lesy české republiky, lesní závod Židlochovice, 
ředitel závodu ing. J. Vybíral, provozní náměstek ing. Z. Nečas a vedoucí 
oddělení investic a dopravy p. A. Karmazín bylo přikročeno k 
systematické péči o park (v rámci finančních a personálních možností 
lesního závodu) a hlavně jeho odbornou a dlouhodobou památkovou 
obnovu pod dohledem Památkového ústavu v Brně a Referátu životního 
prostředí Okresního úřadu Brno-venkov. LČR, LZ Židlochovice zajistil 
přesné zaměření celého parku vč. všech významných stromů a porostů 
(Lesprojekt Brno), průzkum parku včetně inventarizace a bonitace porostů 
(ing.J.Šubr, ing. R.Šubrová, 1994) jako podklady pro další stupně 
dokumentace (památkový záměr, studie obnovy a projekty na jednotlivé 
etapy). Současně s projektovou přípravou byly prováděny cílevědomé 
práce na obnově porostů (asanace suchých a nemocných stromů 1994–
1995, 1. etapa obnovy porostního pláště 1996, 2. etapa obnovy 
porostního pláště 1997 a soustavná údržba travnatých ploch, pokus o 
ozdravení starých lipových alejí a další nutné práce. Výsadby dřevin 
porostního pláště byly prováděny vždy po postupné asanaci příslušného 
porostu a do oplocenek na ochranu proti okusu zvěří 

V roce 1998 následovala 1. a 2. etapa kompozičních výsadeb 
vzrostlých stromů v dolní části parku a na zámecké terase (v předprostoru 
zámku a vstupní, severozápadní části). Pro rok 1999 byla připravena 3. 
etapa včetně obnovy lipových alejí v dolní části parku a stromořadí v 
prostoru jižního parteru. Výsadby vzrostlých stromů mimo oplocené 
území (zámecká terasa a oplocenky na obvodu dolního parku) jsou 
zabezpečeny kromě tří stabilizačních kůlů i stabilní ochranou proti 
poškozování zvěří. Již v první fázi úvah o obnově parku byla řešena 
otázka o chovu spárkaté zvěře. Kromě uvedených negativních vlivů na 
parkové porosty byla zvažována i návštěvnická obliba "volně" žijící zvěře 
a určitá tradice, která sem přivádí mnoho návštěvníků i z Brna a 
vzdálenějších míst. Proto byl navržen kompromis: radikální snížení stavu 
zvěře (na cca 10–15 muflonů obecných a 5–7 jelenů sika – jelen sika 
západní Dybowského) a zabezpečení porostů proti nadměrnému 
poškozování. Dnešní zkušenosti ukazují, že je to kompromis možný, 
poškozování porostů bylo sníženo na únosné minimum. 

Památkový záměr (Šubr, Šubrová, 1997) byl zpracován až po 
provedení nezbytných pěstebních a asanačních opatření v letech 1995–
97, jejichž postupu předcházely konzultace zástupců Památkového 
ústavu v Brně (ing. Z. Horsák, od roku 1996 ing. D. Fetterová), Referátu 
životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov (ing. P. Svoboda), 
správce a uživatele parku Lesy České republiky. Lesní závod 
Židlochovice (p. A. Karmazin) a projektantů (ing J. Šubr, ing. R. Šubrová) 
a po zpracování a schválení dílčí dokumentace jednotlivých opatření. 
Studie památkové obnovy zámeckého parku v Židlochovicích byla 
zpracována v roce 1998 (ing. J. Šubr, ing. R. Šubrová). 
Neformálně vytvořená "pracovní skupina" (dnes již v částečně změněném 
složení, za LZ Židlochovice p. Č. Pokorný nástupce p. A. Karmazína) se 
schází podle potřeby a rozhoduje o postupu prací. Každoročně posuzuje 
výsledky prací a stanovuje jejich další postup i dlouhodobou strategii 

Dokončení v příštím čísle.  

�  �  � 
 

Zámecký park v Židlochovicích a jeho společenský život  -  2. část 
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Základní škola Židlochovice pořádá ve školním 
roce 2010/2011 kurz německého jazyka pro 

začátečníky a konverzační kurz německého jazyka 
pro pokročilé. Oba kurzy se konají jedenkrát týdně 
v rozsahu dvou vyučovacích hodin, vždy ve středu 

od 17 a od 18. 30 hodin. Zájemci se mohou 
přihlásit na � 547 425 421 nebo na emailové 

adrese info@zszidlochovice.cz. 

 

BARBARBARBARVYVYVYVY    ––––    LAKYLAKYLAKYLAKY    ŽIDLOCHOVICEŽIDLOCHOVICEŽIDLOCHOVICEŽIDLOCHOVICE    
sídl. Družba 662, Židlochovice 

 
Kromě barev, tapet a pracovního oblečení 

nabízíme: 

BAZÉNOVOU CHEMII BAZÉNOVOU CHEMII BAZÉNOVOU CHEMII BAZÉNOVOU CHEMII                                                                                                                     
((((chlor šok, ph-, ph+, algicid, chlorové tablety, 

křišťál, modrou skalici…) 

BAZÉNOVOU CHEMII BEZCHLÓROVOUBAZÉNOVOU CHEMII BEZCHLÓROVOUBAZÉNOVOU CHEMII BEZCHLÓROVOUBAZÉNOVOU CHEMII BEZCHLÓROVOU                                    
(do whirlpoolových van, vířivek, pro alergiky 

na chlór) 
    

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍBAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍBAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍBAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                        
(teploměry, kartáče, síťky, plováky…) 

LZE OBJEDNAT PŘES INTERNET www.bohaty.net ,          
� 777 772 928 nebo přímo zakoupit  

v kamenném obchodě v Židlochovicích 

 

Řádková inzerce 
Koupím RD v Židlochovicích a blízkém okolí, 

nejlépe se zahradou, rychlé jednání.  
� 775 667 214 

� � � 
Koupím nebo pronajmu garáž v Židlochovicích 

 v okolí Bezručovy ulice.  
� 728 934 485. 

� � � 
Hledám přítelkyni kolem 65 roků, která pomůže 

osamělému muži se zařizováním zrekonstruovaného 
bytu. � 728 934 485. 

Milí přátelé MC Robátko,  
počínaje dneškem se můžete přihlašovat do kroužků a kurzů 
pořádaných mateřským centrem Robátko v Židlochovicích.  

Přehled aktivit naleznete na: 
http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument /vypis/vse/50 

Pravidelný rozvrh na: 
 http://www.mcrobatko.cz/cs/ dokument /zobrazit/ 

1811rozvrh-krouzku-a-kurzu-zari-2010-leden-2011  
(Některé kroužky budou zařazeny do rozvrhu až v září – 

musíme zkoordinovat s rozvrhem TJ Sokol.)  
Novinkou pro tento školní rok je výše a způsob hrazení 
členského příspěvku – 400 Kč bude platit na celý rok 

(počínaje zářím a konče srpnem). V případě, že zaplatíte i na 
další pololetí, bude členský poplatek činit 300 Kč.             

Více o výhodách členství na: 

 http://www.mcrobatko.cz/cs/ dokument/zobrazit/1864-
clenstvi. Do kroužků se přihlašujte prostřednictvím této 

emailové adresy nebo volejte jednotlivým vedoucím kroužků.  
 

Těšíme se na Vás v září 
Mirka Šenkyříková, Mateřské centrum Robátko, 

info@mcrobatko.cz 
www.mcrobatko.cz 
� 608574153 

 

 

  HLEDÁTE SPORTOVNÍ VYŽITÍ  
PRO VAŠE DĚTI? 

ZKUSTE BASKETBAL! 
 

T. J. Sokol Židlochovice zve všechny zájemce z řad rodičů, dětí a 
mládeže do oddílů basketbalu. 

Zahajujeme v týdnu od 13. září 2010 
 

ROČNÍKY: 
2005, 2004, 2003         VE STŘEDU OD 17.30 – 18.30 

Trenér Milan Košar, � 724 102 540 
 

2002, 2001, 2000         V PONDĚLÍ OD 16.30 – 17.30 
                                             VE STŘEDU  OD 17.30 -  18.30 

Trenér Ing. Bronislav Svoboda, � 608 710 630 
 

1999, 1998, 1997         V PONDĚLÍ OD 17.30 – 18.30 
                                              VE STŘEDU OD 18.30 – 19.30 

Trenér Ing. Josef Kratochvíl,  � 603 722 130 
 

1996, 1995, 1994         V PÁTEK  OD 18.30 – 20.00 
Trenér Václav Ivičič,  �775 068 344 

 
MUŽI                              V PONDĚLÍ OD 18.30 – 19.30 

                                                        VE STŘEDU OD 19.30 – 21.30 
Trenér Ing. Josef Kratochvíl,  � 603 722 130 

 
TRÉNINKY PROBÍHAJÍ V TĚLOCVIČNĚ SOKOLOVNY, 

TYRŠOVA 161, ŽIDLOCHOVICE 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 7. část  
1910 
30. září 1910 byla dokončena stavba nové soudní budovy na náměstí 
(dnes poliklinika). Soudní instituce byla v Židlochovicích zřízena od r. 
1850 a dosavadní místnosti jí nevyhovovaly. Vedoucím stavby nové 
budovy byl Ing. Karel Nagl, V přízemí budovy byl berní úřad, ve dvoře 
vězení. 

1940 
12. září 1940 přišlo do Židlochovic asi 400 německých vojáků, kteří se 
ubytovali ve staré sokolovně. Na mostě byl transparent Willkomen a na 
městském stožáru vlála německá vlajka. Tato vojenská jednotka odešla 
ze Židlochovic až 4. června 1941. Byla to příprava na tažení německého 
vojska na Balkán. Téhož charakteru bylo i vojenské cvičení konané od 2. 
října v okolí Brna.  

1950 
Také v tomto roce se konala 3. září v Líšni mírová slavnost, které se 
zúčastnil prezident republiky Klement Gottwald i předseda vlády Antonín 
Zápotocký. Část této stranické a vládní delegace vedená A. Zápotockým 
byla opět ubytována v zámku. Do Prahy se vraceli až v pondělí. Jako 
poslední odjížděli ze zámku ministr Dr. Julius Ďuriš a ministr Jos. Plojhar. 

1960 
1. září bylo zahájeno vyučování v nově postavené jedenáctileté střední  
 

 
škole  u  zámeckého  parku.   Budova  byla  během   srpna  vyčištěna  od 
zednických prací, přestěhován sem nábytek. Slavnostní předání školy 
veřejnosti bylo v sobotu 26. srpna 1960. Nová škola má 24 učeben, 3 
speciální učebny, dílnu pro polytechnickou výchovu, prostornou 
tělocvičnu, sprchy, pro každou třídu samostatnou šatnu. V budově jsou 
dva byty. Pro celou budovu je zřízeno ústřední topení se třemi kotly na 
teplou vodu.  V tomto prvním školním roce chodilo do nově postavené 
budovy 779 žáků do 24 tříd. Učitelský sbor měl 36 členů. Ředitelem školy 
byl jmenován František Kučera.  

1960 
3. září byla dokončena komplexní elektrifikace celé naší republiky, když 
toho dne byla zapojena na elektrickou síť poslední obec – Zlatá Baňa na 
Slovensku. Tak se naše republika stala jednou z pěti prvních úplně 
elektrifikovaných zemí na světě. Všechny deníky a časopisy přinesly o 
tom zprávy a mnohé připomínaly začátky zavádění elektrického osvětlení: 
bylo uváděno, že první elektrická žárovka se rozsvítila na území naší 
republiky v židlochovickém cukrovaru. Zde totiž jen rok po vynálezu 
žárovky s uhlíkovým vláknem Tomášem Alvou Edisonem v r. 1880 měl 
cukrovar v Židlochovicích elektrické osvětlení. Tak stály Židlochovice 
skutečně na počátku elektrifikace v našich zemích.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  –kv–. 

����   ����   ����   ���� 
          

Jiřík Roucký, písař pánů ze Žerotína 

V únorovém čísle 2008 byla v rubrice Zaznamenali jsme krátká zmínka o Janu Divišovi z Žerotína, který si půjčoval finance nejen od stavovských 
osob, ale také od poddaných. Nedávno jsem dostal k nahlédnutí Olomoucký archivní sborník číslo 2 z roku 2004, kde autor Jan Štěpán uveřejnil 

článek s titulem Jiřík Roucký, písař pánů ze Žerotína. Také v tomto pojednání se potvrzuje Divišova nechuť splácet dluhy.  
Z uvedeného článku uvádím jen údaje bezprostředně se dotýkající židlochovického panství.  

Práce o kanceláři zemského hejtmana Karla st. ze Žerotína uvádí jako jednoho z jeho písařů Jiříka Rouckého. Jeho osoba je z hlediska 
diplomatického a paleografického bádání zajímavá hlavně tím, že za svého působení u Žerotínů vystřídal nejméně tři pány.  

Začínal u zemského hejtmana Fridricha ze Žerotína jako sirotčí písař. Dále působil v kanceláři Jana Diviše ze Žerotína, kde je uveden jako 
sekretář. Zde se v listu Jana Diviše Rouckému z konce roku 1601 dozvídáme, že vymáhal dluh 1000 rýnských na svém pánovi. Tomu se nevybíravost 
Rouckého nelíbila a připomněl mu dobrodiní, které mu bylo prokázáno. Jednak se jednalo o výhost, který Rouckému, jeho manželce a dětem Žerotín 
udělil a dále je zde uvedeno, že před dvěma lety se přimluvil u paní Slavatové, aby si Roucký mohl vzít svou budoucí manželku. 

Naposledy na Rouckého narazíme v souvislosti se zemskou agendou a sirotčí a dlužní agendou na Židlochovicích u Karla st. ze Žerotína. 
V květnu 1610 se dovídáme o jeho nemoci, která měla být tak těžká, že takřka nedoufali, že přežije. Zmínka o tom je v listu z 21. května, kde se 
uvádí: „...Jiřík Roucký nyní netoliko hrubě nemocen ale naposledy smyslem pominuty býti měl…“.  O čtyři dny později se však uvádí, že je mu již lépe 
a nadále se s ním setkáváme až do dubna 1612 a v tomto roce také umírá.  

Za svého života se stal brněnským měšťanem – ostatně poté, co obdržel výhostní list, byl víceméně svobodným člověkem. V letech 1602, 1605 a 
1606 byl uváděn jako člen brněnské městské rady. Uvádí se, že Roucký byl pro své zkušenosti vítanou pomocí v kanceláři.  

Na závěr pojednání je v příloze citována přísaha, kterou musel písař Jiří Roucký potvrdit, že cokoíliv „ v kanceláři mluviti neb čísti slyšel a neb 
jsem četl nebo psal žádným vymyšleným způsobem nepronášeti a žádnému neoznamovati… a věrnost a tajnost rady zachovati chci...“.                  -kv- 

 
����   ����   ����   ���� 

 
 
Also Kinder…… 

Paní JUDr. Milena Fischerová – Juráková nás v minulém zpravodaji zarmoutila zprávou o odchodu paní Věry Přichystalové. V mnohých 
svých svěřencích zanechala pevné základy němčiny a angličtiny, mnohé naučila lásce k jazykům a některé přivedla ke studiu germanistiky. 
Byla přísná, systematická, používala tradiční metodiku výuky, která spočívala v drilu a opakování. Tato metoda dnes není populární, je však 
nejúčinnější. Vychovávala nás také k dobrému chování. Pozorovala nás z okna a při příchodu na výuku nás pokárala za špatné chování. 
Myslím, že nikdo z našeho hloučku už nikdy více za chůze nepozřel „vlašák z papíru“, ba ani jiné jídlo. Naučila nás věcem, které nenajdete ani 
v knihách o etiketě. A proto víme, že zdvořile čekáme, až domluví volající, a teprve potom pokládáme sluchátko. Na závěr hodiny si nás 
postavila do řady a vypravila nás na cestu domů se slovy: „Also Kinder, seid brav, ärgert nicht die Mutter und nächste Woche auf 
Wiedersehen“. (Tak děti, buďte hodné, nezlobte maminku a příští týden na shledanou.) Také si ještě mnozí na tuto větu vzpomenete? 

PhDr. Jitka Sýkorová 
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• PALEC NAHORU 
V sobotu 6. a v neděli 7.8 2010 jsem se zúčastnil jako divák nultého ročníku turnaje v malé kopané. Tento turnaj pořádal FC 
Židlochovice na městském stadionu v Židlochovicích. Myslím si, že tato akce je přesně to co židlochovické sportovní 
prostředí potřebuje. Turnaj nabídl široké sportovní veřejnosti možnost si zasportovat, pobavit se při večerní hudební 
produkci a zároveň neztratil zvláště ve vyřazovacích soubojích fotbalovou kvalitu. Na židlochovické poměry se těšil, 
zvláště v neděli, i poměrně hojné návštěvě diváků. Absolutorium zaslouží především pořadatelé, kteří zvládli z pohledu 
diváka celou akci na jedničku. Už se těším na 1. ročník. Pro všechny tyto skutečnosti dávám palec nahoru.   
                                                                                                                                                                              Ing. Josef Kratochvíl 
• Mateřské centrum Robátko oslaví 5. 9. 2010 přesně jeden rok od slavnostního otevření.  V loňském školním roce se toho 

v Robátku událo mnoho, pravidelnými kroužky počínaje a různými akcemi pro rodiny konče. Celou historii loňského roku ve fotografiích i slově naleznete na 
WWW.MCROBATKO.CZ v sekci FOTO/ARCHIV. Dvě největší novinky – dárky, které židlochovické mateřské centrum dostalo k prvním narozeninám, zde 
nemohu přesto opomenout. Jedná se o nové a bezpečné úložné prostory v herničce a kuchyňku v dílničce, která konečně bude splňovat základní 
hygienické podmínky. Dalšího „vybavení“ jste si už určitě stačili všimnout – nového Oranžového hřiště na zahradě u Robertovy vily. Nejedná se tedy přímo 
o vybavení mateřského centra, na popud zástupců MC Robátko ale toto dětské hřiště vzniklo a jsme za to moc rádi. Výstavba hřiště začala už na jaře 2010, 
kdy se sešly celé rodiny z Židlochovic a okolí, aby připravily prostor pro budoucí hřiště, které bylo zbudováno v  červenci 2010. Jeho současná podoba 
neodpovídá původnímu projektu Martina Dratvy (Město Židlochovice, odbor investic a místního hospodářství), který byl mnohem velkorysejší. V budoucnu 
se dočkáme rozšíření hřiště a obnovení zeleně. Chci poděkovat všem, kteří se podílí na organizaci MC Robátko nebo jinak pomáhají, jmenovitě Lence 
Betášové, Petře Busiu (Vojkovice), Ivaně Flajšingerové, Stanislavě Gergelové, Monice Grycové, Renatě Heinrichové, Tatianě Himerové, Vladimíru 
Hankovi, Petru Jarošovi, Ladě Kuncové, Aleně Nohelové (Vranovice), Ivaně Oblezarové, Kateřině Ochové, Martinu Ochovi, Karolíně Otýpkové, Andreji 
Stejskalové (Hrušovany), Tomáši Šenkyříkovi a Janě Weisové (Hrušovany). Velký dík patří spolkům, které se zapojily do prvního ročníku Pohádkového 
lesa v zámeckém parku: Divadelní a loutkový soubor Blučina, Fakt jo Blučina, Klub maminek Vranovice, Pasqil Židlochovice, Sdružení rodičů MŠ 
Židlochovice, Studio Sluníčko Hrušovany. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila velké poděkování Městu Židlochovice a Jihomoravskému kraji za finanční 
podporu našich aktivit, poslanci PSP ČR Janu Husákovi (TOP 09) za podporu projektu Oranžového hřiště u Robertovy vily a Nadaci ČEZ za finanční 
podporu nutnou pro jeho zbudování. Přehled všech ostatních, kteří nás podporují, naleznete na webových stránkách MC Robátko v sekci PODPORA. 
Závěrem chci židlochovickému mateřskému centru popřát, ať se mu v nadcházejícím školním roce daří alespoň tak jako v minulém a všem dětem i rodičům 
přeji, aby našli dostatek času, který budou věnovat sobě navzájem, a třeba i na novém hřišti!                                                                                      Mirka 
Šenkyříková 

• Nedaleké Němčičky jsou známé lyžařskou sjezdovkou ležící v nadmořské výšce 180 metrů. V letošním roce vybudovali další, tentokrát letní, atrakci. – 
bobovou dráhu. Ta je dlouhá 825 metrů, z toho sjezd dolů měří 633 m, převýšení dráhy činí 57metrů. Na trati se nachází 6 zatáček a čtyři terénní zlomy. 
Sjezd bobu dolů si může každý regulovat. Při plné rychlosti 40 km za hodinu je čas sjezdu 3 a půl minuty. 

• Proč nejdou přesně, ale jen podle plotu - byl název článku v brněnském deníku Rovnost 9. července t. r. Přinášíme v nezměněné podobě celý článek, jehož 
autorem je Igor Kučera.  
Nedávno jeden židlochovický občan kritizoval historické sluneční hodiny na místní radnici. Jdou prý pozadu, ale ne o celou hodinu, jak by bylo možno 
očekávat po přechodu na letní čas. Možné vysvětlení je následující. Židlochovické hodiny pocházejí z roku 1836. (Poznámka redakce: podle nápisu na 
hodinách byly opraveny roku 1820, tzn., že už zde byly mnohem dříve.) Tehdy se používalo takzvaného místního (tedy pravého) slunečního času, při 
kterém je slunce v poledne v nejvyšším bodě své dráhy. V roce 1891 byl ale v českých zemích zaveden čas pásmový, a protože se židlochovické hodiny 
nacházejí necelé dva stupně východněji od patnáctého poledníku (tedy středu časového pásma), začaly jít asi o sedm minut napřed. Další odchylky od 
občanského času (přibližně o čtvrt hodiny) způsobuje sklon zemské osy a nerovnoměrný oběh Země kolem Slunce během roku.  

• Židlochovický region se rozhodl pro vytvoření nového turistického průvodce, který návštěvníka originální formou seznámí se zajímavými pamětihodnostmi, 
chráněnými přírodními lokalitami a mnohdy zapomenutými historickými událostmi 24 obcí oblasti. Pracovníci odboru školství, kultury a cestovního ruchu 
Městského úřadu Židlochovice oslovili rajhradského historika a výtvarníka Iva Durce, jenž připravil celkovou koncepci, název, texty a drobnou doprovodnou 
grafiku. Brožura by měla být k dispozici v letošní turistické sezóně a k odběru v RTIC.  

• 26. července byl vytrhnut a odvezen bankomat Komerční banky. Vyšetřování provádí Policie ČR. 
• Neuvěřitelné podvody páchá zatím beztrestně se pohybující židlochovický občan M. O. Láká na lidech nemalé částky, za které slibuje provedení elektrické 

instalace nebo jiných stavebních prací, vrácení odebraných řidičských průkazů či dokonce zajištění řidičských zkoušek, práci v zahraničí, rekvalifikační 
kurzy atp. Bezostyšně dokáže lhát a finanční částky používá k vlastnímu obohacení.  

• Ve dnech 24. 7. – 21. 8. 2010 vystavoval židlochovický výtvarník Vítězslav Ruber v hodonínské galerii svoje obrazy pod názvem „X ray go digital“. 
• 11. 8. 2010 v 16:30 bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště na zahradě Robertovy vily, jehož výstavbu iniciovalo Mateřské centrum Robátko. Projekt, 

který vypracovalo město (Ing. Martin Dratva), financovala Nadace ČEZ. Věříme, že hřiště bude vítaným oživením pro rodiny s malými dětmi v našem 
městě.  

• Židlochovičtí turisté navštívili 21. srpna rakouský Retz, kde si prohlédli unikátní rozsáhlé historické vinné sklepy, které také sloužily jako úkryt obyvatelstva 
ve válečných časech. Odtud pak odejeli do benediktýnského kláštera Altenberg. Poměrně obtížným terénem pak šli pěšky na hrad Rosenburg, kde shlédli 
prostorné turnajové nádvoří. Pěkný letní den zakončili prohlídkou rozsáhlého bývalého sídla hradu Babenberků Thunau v údolí řeky Kamp. 

• Účelně a moderně bylo provedeno zateplení Základní školy na Tyršově ulici. Po padesáti letech provozu si školní budova zasloužila novou fasádu, která 
vkusnou barevností oživila celou ulici.     

 

 

 
 

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 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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Masáže MartinaMasáže MartinaMasáže MartinaMasáže Martina    
Liftink (regenerace pleti a účinné vyhlazování vrásek ), Anticelulitidové zábaly, Masáže – sportovní, 

relaxační, ozdravné. Zelená lékárna Židlochovice,Zelená lékárna Židlochovice,Zelená lékárna Židlochovice,Zelená lékárna Židlochovice,    MasarykovaMasarykovaMasarykovaMasarykova 734734734734,,,, �728728728728    652652652652    990, 775990, 775990, 775990, 775    670 670 670 670 
785785785785    

Zaznamenali jsme …  
 


