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15. a 16. října budeme volit nové zastupitelstvo města

Vážení občané, 
dnes se Vám dostává do rukou ne sice poslední číslo 

Židlochovického zpravodaje v letošním roce, ale poslední 
číslo zpravodaje, které vychází za stávajícího zastupitelstva. 
Čtyři roky volebního období uplynuly jako voda a ve dnech 
15. a 16. října 2010 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a 
měst, což znamená, že Vám všem je dána možnost zvolit si 
nové vedení našeho města. 

Na sklonku volebního období bych chtěl poděkovat těm 
zastupitelům, kteří zodpovědně pracovali celé čtyři roky ve 
prospěch našeho města. Nic není tak dobré, aby to nemohlo 
být lepší, a tak věřím, že volební strany letos předloží ze 
svých řad nejkvalitnější kandidáty, kteří svojí prací překonají 
výsledky odstupujícího zastupitelstva.  

Stejně tak bych chtěl poděkovat těm zaměstnancům 
našeho úřadu, kteří pomáhali samosprávě v plnění jejích 
úkolů a vykonávali svoji práci svědomitě a ohleduplně k 
našim občanům.  

Podle informací, které jsme obdrželi z registračního úřadu 
v Židlochovicích, byly v Židlochovicích pro volby do 
zastupitelstva obce konané ve dnech 15. a 16. října 2010 
zaregistrovány čtyři kandidátní listiny: – Občanská 
demokratická strana, – Česká strana národně socialistická, – 
TOP 09,  – Komunistická  strana  Čech  a  Moravy  (pořadí dle  

                                                                                                      
                                                                                                          

 
vylosovaných čísel).  

I nové zastupitelstvo bude mít 15 členů.  Připomeňme si,  
jakým způsobem tyto zastupitele vybereme. Stejně jako při 
volbách před čtyřmi roky volič označí křížkem buď jednotlivé 
kandidáty ze všech čtyř kandidátních stran (maximálně 
patnáct), nebo označí křížkem celou jednu kandidující stranu 
a několik jednotlivců z dalších. V tom případě se započítávají 
nejprve hlasy dané jednotlivcům a zbytek hlasů dostanou 
kandidáti z označené kandidátní strany v pořadí odshora.   

Věřím, že se voleb v Židlochovicích zúčastníte v hojném 
počtu a zhostíte se zodpovědně svého práva zvolit do 
zastupitelstva své představitele, ke kterým máte důvěru a 
kteří budou ochotni řešit Vaše problémy. Zvolíte jistě ty, kteří 
prokázali, že jsou ochotni nezištně pracovat pro město a 
budou ochotně pracovat v zastupitelstvu, komisích a 
výborech města. Využijte k  tomu, prosím, prvku přímé 
demokracie, a to označení Vámi preferovaných kandidátů 
křížkem, které se tak osvědčilo v posledních volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Na závěr bych použil citaci pana Eduarda Vyhlídala: 
„Výsledky nastávajících voleb si připravíme opět kousek 

budoucnosti našeho města. Věřme, že bude ta nejlepší 
možná“. 

Vlastimil Helma, starosta 

 
 

Informace Městského úřadu o volbách do Zastupitelstva města Židlochovice 
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Volební okrsky v Židlochovicích zůstávají stejné jako 
při volbách v minulých letech. Upozorňujeme občany, že okrsková volební komise neumožní hlasování občanu, který neprokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 
Cizinec prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu 
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Bližší informace obhledně hlasování obdrží 
občané s hlasovacími lístky. Další informace jsou také k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a 
Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).  JUDr. Ludmila Čermáková, vedoucí odboru vnitřní správy 

�   �   � 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

Pro volby do Zastupitelstva města Židlochovice konané ve dnech 15. a 16. října 2010 v souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona 
čís. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji každé 
politické straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, následující informace: počet vol. okrsků: 2, sídla vol. okrsků: 2 
Sídla volebních okrsků: 
volební okrsek č. 1 – budova Základní školy na Komenského ulici č. p. 182 (Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, 
Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č.p. 666 – 668, č.p.  690 - 703, Coufalíkovo nám., 
Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska) 
volební okrsek č. 2 – budova Městského kulturního klubu na Brněnské ulici č. p. 705 (Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, kpt. Rubena, 
Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. 
Družba č.p. 651 – 665) Vlastimil Helma, starosta města  

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RM souhlasí: 
� s uzavřením jedné třídy MŠ na ul. Brněnská 705, o. 

 

�   �   � 
Vážení občané, 

rád bych se společně s Vámi ohlédl za již končícím 
volebním obdobím. Uplynulé čtyři roky byly v mém profesním 
životě naplněné mnoha změnami. V roce 2006 jsem nastoupil 
do funkce starosty. Byl jsem upřímně poctěn Vaší důvěrou a 
současně důvěrou zastupitelů, kteří mne na tento post 
delegovali. V roce 2008 jsem byl požádán tehdejším ministrem 
školství, abych zachránil možnost čerpání dotací 
z evropských zdrojů pro celou Českou republiku (v oblasti 
vědy a výzkumu). Tento úkol mne natolik časově a profesně 
vytížil, že jsem musel v prosinci 2008 na funkci starosty 
rezignovat. 

   V této pozici a poté i v pozici místostarosty jsem vždy 
prosazoval princip, že rozvoj města závisí zejména na 
promyšlené a úspěšné dotační politice. Myslím, že tento cíl se 
mi dařilo v obou funkcích naplňovat. Z dotačních programů 
byla financována například revitalizace sídliště, nákup nového 
hasičského auta, realizace nové fasády na budově sokolovny,  
kompletní rekonstrukce orlovny pro nejrůznější sportovní 
aktivity, dětské hřiště u Robertovy vily a řadu menších částek  
 

 
pro různé organizace v našem městě. Celkem se tak 
v uplynulém období podařilo zabezpečit přes 50 mil. Kč. 

   Snad je možné říci, že úspěšnému získávání financí 
z nejrůznějších dotačních titulů přispělo mé profesní 
působení v Praze. Znalost chodu nejrůznějších institucí 
v našem hlavním městě, kde se o penězích většinou 
rozhoduje, a legitimní osobní kontakty na představitele 
našeho politického i odborného života s úspěšnou dotační 
politikou velmi úzce souvisí. Takový model ostatně funguje 
v mnoha dalších úspěšně rozvíjejících se městech. Je třeba 
se neustále pohybovat v terénu, budovat nové kontakty a 
pracovat s velkým nasazením. Takový přístup jsem 
prosazoval a budu i nadále prosazovat. 

  Přeji našemu městu pro nové volební období kvalitní 
zastupitele a radu města, která bude složena z chytrých a 
zapálených lidí, kteří budou pracovat pro naše město 
nezištně, koncepčně a přispějí k jeho kvalitnímu rozvoji. 

Ing. Jan Vitula, místostarosta města  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výběr z usnesení RM 13. srpna 2010 
RM souhlasí: 
� s navýšením kapacity Mateřské školy 

Židlochovice, 127 dětí od 1. 9. 2010 a pověřuje 
vedoucí odboru školství Mgr. Martinu Bartákovou 
v mimořádném termínu k podání žádosti o zápis 
změny kapacity v rejstříku škol a školských 
zařízení k 1. 9. 2010 

� se zápisem školní jídelny-výdejny Mateřské školy 
Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, sídliště Družba 673, 667 01 
Židlochovice, školní jídelna – výdejna se zřizuje 
na pracovišti Brněnská 705, Židlochovice s 
kapacitou  30 strávníků. RM pověřuje vedoucí 
odboru školství Mgr. Martinu Bartákovou k podání 
žádosti v mimořádném termínu o zápis školní 
jídelny-výdejny do rejstříku škol a školských 
zařízení k 1. 9. 2010  

RM schvaluje: 
� zřízení nového místa výkonu činnosti Mateřské 

školy Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, sídliště Družba 673, 
667 01 Židlochovice na adrese Brněnská 705, 
667 01 Židlochovice, s kapacitou 22 dětí od 1. 9. 
2010 a pověřuje vedoucí odboru školství Mgr. 
Martinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 
změny kapacity v rejstříku škol a školských 
zařízení k 1. 9. 2010 

RM rozhodla: 
� konat po dobu tří týdnů na území města 

Židlochovice veřejnou sbírku podle zákona č. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 

 

 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
na pomoc oblastem postiženým povodněmi v létě 
2010, a to shromažďováním příspěvků na 
zvláštním bankovním účtu a pokladničkami 
umístěnými v budově radnice Masarykova 100, v 
budově úřadu Nádražní 750, v prodejně 
PRODOM na nám. Míru, v prodejně Smíšenka na 
ul. Komenského a v prodejně Karlovy pekárny na 
ul. Kpt. Rubena 

Výběr z usnesení RM 27. srpna 2010 
RM  rozhodla: 
� přesunout kontejnery pro separovaný sběr z ulice 

Dvořákova ke garážím v Brněnské ulici 
� poptat a zajistit firmu pro pořízení zpevněného 

stání na kontejnery  
� neměnit zadání změny č. V územního plánu 

města Židlochovice  
� uzavřít dodatky: – k Veřejnoprávní smlouvě o 

výkonu úkolů městské policie uzavřené s obcí 
Moutnice č. 96/08, ze dne 18. 4. 2008;  –  k 
Veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské 
policie uzavřené s obcí Měnín č. 95/08, ze dne 
18. 4. 2008, kterými bude trvání těchto smluv 
změněno z doby neurčité na dobu určitou, a to ke 
dni 31. 10. 2010 

� umístění další pokladničky veřejné sbírky na 
pomoc oblastem postiženým povodněmi v létě 
2010, a to na stánek RTIC, který bude 5. 9. 2010 
umístěn na Zámecké slavnosti v Židlochovicích ve 
venkovních prostorách zámeckého parku  
 

 

 
� prodloužení konání veřejné sbírky na pomoc 

oblastem postiženým povodněmi v létě 2010 do 
30. 9. 2010 

RM schvaluje: 
� přijetí dotačních prostředků Jihomoravského kraje 

na odstranění škod v důsledku povodní ve výši 
57 352 Kč  

RM bere na vědomí: 
� vyhlášení 3 volných dnů pro žáky 6. – 9. ročníku, 

a to 1. – 3. září 2010 ZŠ Židlochovice 

RM povoluje: 
� ZŠ výjimku z počtu dětí pro 3. a 5. třídu na školní 

rok 2010/2011 

RM souhlasí: 
� s uzavřením jedné třídy MŠ na ul. Brněnská 705, 

od 1. 9. do 3. 9. 2010 

Výběr z usnesení ZM 25. srpna 2010 

ZM schvaluje: 

� Dodatek č. 1/2010 ke Zřizovací listině Mateřské 
školy Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 

� uzavření zástavních smluv (pokud budou bankou 
v souvislosti s poskytnutím úvěru požadovány), k 
bytovým jednotkám č. 651/1, 651/11, 652/5, 
591/4, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/8, 234/2, 
234/3, 234/4 pod podmínkou, že před uzavřením 
zástavní smlouvy bude uzavřena smlouva o 
budoucí kupní smlouvě a smlouva úvěrová  

 
 

Moudrá slova 

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, 
že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. 

Karel Havlíček Borovský 
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Náhlý konec proměnlivého léta 
Nejteplejší roční období a židlochovické hody máme již za sebou, a tak se můžeme beze spěchu 

ohlédnout zpět za létem. Stručně řečeno byl červen proměnlivý, červenec horký a srpen chladnější se 
studeným závěrem. Celkově nám počasí v létě přálo a na své si přišli jak milovníci koupání, tak výletů a 
především houbaři. Nepostihly nás naštěstí žádné extrémní projevy počasí (jako byly povodně 
v severních Čechách začátkem srpna). A teď se podívejme na klimatická data jednotlivých měsíců 
podrobněji.   

Přes značnou rozkolísanost počasí a subjektivní pocit nevydařeného měsíce byl červen nakonec 
ve výsledném souhrnu klimatických charakteristik v mezích normálu. Dosažená průměrná teplota 
+18,66°C je pouze +1,16°C nad normálem, slabě nadprůměrných 90,6mm srážek představuje 127,6% 
normálu. Užili jsme si jak chladných dnů (s intenzivními srážkami), tak letních a tropických dnů. Po 
chladnějším úvodu s vydatnými srážkami (povodňová situace na Svratce – výška 477cm, průtok 
196m3/s, pro srovnání uvádím hodnoty z července 1997 – výška hladiny 523cm, průtok 250m3/s) se 
postupně oteplovalo na letní a později i tropické hodnoty. V tomto období (12. června) jsem také 
naměřil maximální teplotu s údajem +32,7°C. V chladném úvodu (3. června) poklesla nejníže teplota na 
+9,4°C. Teplé počasí bylo v polovině měsíce ukončeno bouřkami a ochlazením na teploty kolem +20°C 
(hodnoty v širokém rozpětí +17°C až +24°C). Ke konci měsíce nastoupilo slunečné počasí s růstem 
teplot, které v úplném závěru opět překročily tropickou třicítku. Letních dnů bylo celkem 14, tropických 
dnů bylo 5 (normální počet). Před ochlazením v polovině měsíce jsem zaznamenal tropickou noc, kdy 
minimální teplota neklesla pod +20°C (+20,8°C dne 12. června). Bouřky se objevily celkem ve 3 
případech. Dozrávání meruněk bylo letos posunuto až na prázdniny.  

Nejteplejším červnem se stal ten v roce 2003. Byl extrémně teplotně nadprůměrný (odchylka 
+4,5°C od normálu). Srážkově pak byl extrémně podnormální, napršelo jen 14% obvyklého množství. 
Nejteplejším dnem tohoto měsíce byl 11. červen s maximální teplotou +34,5°C. Dnů s teplotou nad 
30°C pak bylo za tento měsíc celkem 12. Nejchladnějším červnem byl ten v roce 1991, s průměrnou 
teplotou +16,6°C (odchylka -0,9°C). O chladném rázu vypovídá skutečnost, že maximální teplota byla 
„jen“ +29°C a letních dnů bylo pouze 6. Proto se také sklizeň meruněk (stejně jako letos) posunula až 
do následujícího měsíce.  

Navzdory různým dlouhodobým předpovědím o podprůměrném létě se letošní červenec stal 
skutečně horkým letním měsícem (4. nejteplejší od roku 1990). Dokládají to nejenom klimatické 
charakteristiky, ale zejména pro většinu z nás nutnost vypořádat se s „úmornými vedry“. S průměrnou 
teplotou +22,00°C jsme se dostali o +2,70°C nad normál (mírně nadprůměrná hodnota). S úhrnem 
89,0mm srážek jsme byli slabě nad průměrem (118,7%), i když měsíc byl převážně slunečný (výrazné 
srážky se vyskytly při dvou vlnách ochlazení a v posledním týdnu). Měsíc byl charakterizován třemi 
obdobími tropických teplot (o délce 3 dny, 9 dnů a 3 dny), které byly odděleny různě dlouhými 
(krátkými) vlnami „příjemného“ ochlazení. Poslední týden pak panovalo průměrné počasí s poměrně 
bohatými srážkami. Letních dnů jsem napočítal celkem 23, tropických pak 15 (dvojnásobný počet než 
činí průměr). Maximální teplota měsíce byla zaznamenána 16. července, kdy bylo naměřeno +35,4°C 
(nad hodnotu +34°C vystoupila teplota celkem v 7 případech). Na minimální hodnotu +9,5°C poklesla 
teplota 8. července (současně nový rekord pro minimální teplotu k tomuto datu). Objevily se i 2 tropické 
noci (minimální teplota neklesla pod +20°C) a to 17. a 23. července. Bouřku jsem zaznamenal ve 3 
dnech. Sklizeň obilí začala letos normálně a to 16. července, výrazně podprůměrná „úroda“ meruněk se 
zpožděním pak 2. července. Z důvodu horkého počasí došlo k přepisu rekordních maximálních teplot 
pro Židlochovice ve čtyřech po sobě jdoucích dnech (11. až 14. července).  

Nejteplejším červencem se stal ten v roce 2006 s průměrnou teplotou +23,3°C (odchylka +4,0°C) 
s 26 letními a 17 tropickými dny. Nejchladnější červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +17,8°C 
(odchylka -1,5°C), který byl současně značně deštivý (160% normálu). Bylo zaznamenáno jen 9 letních 
a 2 tropické dny (s maximální teplotou 3. července +33,3°C), ale také 21 dní s deštěm. 

V celkovém hodnocení rovněž měsíc srpen vyšel celkem letně (s výjimkou závěru), i když byl o 
poznání chladnější než předchozí měsíc. Srážek spadlo srovnatelné množství s červencem. Celková 
průměrná teplota +19,48°C je slabě nadprůměrná (odchylka +1,08°C), srážkový úhrn 75,2mm 
představuje slabě nadprůměrných 112,2% normálu. Po většinu měsíce převládalo proměnlivé počasí s 
teplotami většinou v rozmezí +25°C až +30°C, občas „pokažené“ chladnějšími dny s teplotou kolem 
+20°C a deštěm. Až poslední dny prázdnin začaly pomalu připomínat na dveře ťukající podzim 
(ochlazení a déšť). Srážky byly rozděleny vcelku rovnoměrně po celé období. Ve srovnání s horkým 
červencem jsem zaznamenal pouze 1 tropický den (2. srpna dosáhla teplota +30,5°C), ale téměř 
shodný počet letních dnů (20). Od rekordů jsme tedy byli v srpnu značně daleko. I když přece jen ve 
dnech 20. a 29. srpna padly rekordní hodnoty, tentokrát pro minimální teplotu příslušného dne. 
Minimální teplotu jsem naměřil právě 29. srpna, kdy se rtuť zastavila na hodnotě +8,2°C. Vyskytlo se 
nadprůměrné množství bouřek, celkem v 6 dnech (dvojnásobný počet než je průměr).  

Nejteplejším srpnem byl ten v roce 1992 s průměrnou teplotou +23,2°C a odchylkou +4,8°C. 
V tomto roce bylo zaznamenáno 28 letních a 13 tropických dní a 4 tropické noci (s minimální teplotou 
neklesající pod 20°C). Nejchladnějším srpnem byl ten v roce 2006 s průměrnou teplotou +17,1°C 
(odchylka  -1,3°C) a 145,9mm srážek (218%) a maximální teplotou pouze +29,8°C.  

Prázdniny se s námi rozloučily razantním poklesem denních teplot a již to vypadá, že podzim je 
definitivně tady. Na letošní hody nám počasí zázračně vyšlo a i dny následující byly vcelku příznivé 
(často teploty nad +20°C se sluníčkem) a blížily se vysněnému babímu létu. A tak si na závěr popřejme 
ještě mnoho podobných krásných dnů vybízejících k toulkám měnící se podzimní krajinou. 

Ing. Karel Král 

Milí přátelé MC Robátko, 
   po návštěvě Robátka si jistě všimnete, že 
prostředí herničky se trošku změnilo – 
máme zde nový nábytek. Děkujeme 
Vladimíru Hankovi, Martinu Ochovi a 
Martinu Hladkému za jeho instalaci. 
Nábytek je hrazen z dotačního programu 
pro podporu rodiny Jihomoravského kraje. 
Děkujeme také paní Dagmar Pančikové, 
která přispěla do Robátka nemalým 
finančním darem, díky kterému jsme mohli 
pořídit další nezbytnosti. V současné době 
je dokončována kuchyňka v dílničce, kterou 
při každé návštěvě můžete za symbolický 
poplatek použít pro přípravu teplých nápojů. 
Velký dík patří Petru Jarošovi, který nám ji 
daroval, přivezl a nainstaloval, Martinu 
Ochovi za instalatérské práce, díky kterým 
bude kuchyňka s tekoucí vodou a paní 
Tauvinklové z Rajhradu, která darovala 
mikrovlnnou troubu. Doufáme, že se Vám 
ve vylepšeném Robátku bude líbit.  
 
   Zveme Vás na říjnovou Výtvarnou dílnu 
pro dospělé, tentokrát budeme vyrábět 
andílky – více zde:  
http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument/zobra
zit/1881-vytvarna-dilna-pro-dospele 
 
   Pokud máte připomínky k organizaci 
Robátka, budeme vděčni za Vaše 
připomínky a podněty ke zlepšení nebo ke 
změně. Své připomínky pište prosím do 
vzkazovníku, stačí kliknout sem: 
http://www.mcrobatko.cz/cs/komentare_disk
uze/vypis/diskuze/392 nebo na tento email. 
 
   Robátko zřídilo svůj profil na facebooku. 
Pokud se chcete stát i našimi virtuálními 
přáteli, klikněte sem –  
http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument/zobra
zit/1882-robatko-na-facebooku 
 
   Budeme samozřejmě rádi, když zůstanete 
především přáteli, se kterými se budeme 
rádi setkávat v reálném světě.  
 
   Přejeme úspěšný rok, který splývá s 
rokem školním, Vašim dětem i Vám za tým 
Robátka Mirka Šenkyříková, 

Mateřské centrum Robátko,  
info@mcrobatko.cz, www.mcrobatko.cz 

 
� 608574153 

 

Moudrá slova 

Kdo svůj národ miluje, nešetří ho. 

Zdeněk Mahler, spisovatel 
 
Vláda založená na nespravedlnosti 
nemá nikdy dlouhého trvání. 

Seneca, římský dramatik a filozof 
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Ing. Renata Lanková – Šubrová 

Jako poslední byla navržena a realizována regenerace zámeckého parteru v roce 2000–2001 (ing. J. Šubr, ing. R. Šubrová).  
V dnešní době zámek v Židlochovicích a jeho park neslouží výlučně ke státní reprezentaci – poslední významný státní akt se zde odehrál roku 

1992, kdy došlo k podpisu rozdělení Československa za přítomnosti tehdejšího předsedy vlády České republiky Václava Klause a Slovenské republiky 
Vladimíra Mečiara. Jinak šlo "pouze" o ubytování a relaxaci významných zahraničních osobností a diplomatů (vládních hostů) ze spřátelených zemí. 

Dnešní správce objektu Lesy České republiky (Lesní závod Židlochovice) zde nechal vybudovat moderní konferenční centrum (v posledním patře 
zámku) s nadstandardním ubytováním v zámeckých pokojích a zámeckou kuchyní (evropská a zvěřinová menu). Dále se zde pořádají řízené 
poplatkové lovy bažantů a spárkaté zvěře pro movité návštěvníky. 

Park byl a je veřejně přístupný (už i jako letní sídlo československých prezidentů od roku 1918), mimo malou část parteru u zámku, slouží jako 
největší veřejný park města Židlochovic a blízkých Hrušovan u Brna. Prioritou jeho obnovy však i nadále zůstává jeho památková a umělecká hodnota, 
tomu se musí další činnosti podřídit.  

�  �  � 

Ing. Renata Lanková – Šubrová, absolventka ZF VŠZ Brno v Lednici na Moravě, v současnosti výzkumný pracovník VÚKOZ Průhonice, 
oddělení historické kulturní krajiny, kde se zabývá obnovou městských a historických parků, zahrad a hřbitovů, praktikující zahradní a krajinářský 
architekt.  

Literatura:  
HORÁK, F., ONDRŮJ, A.: Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském. MNV v Židlochovicích, 1968, 72 s. KRATOCHVÍL, A.: Vlastivěda Moravská, Židlochovický okres. 
Muzejní spolek v Brně, 1910. KŘÍŽ, Z., RIEDL, D., SEDLÁK, J. a kol.: Významné parky Jihomoravského kraje. Blok Brno, 1978, 623 s. ONDRŮJ, A. a kol.: Židlochovice v letech 
zápasů a budování. Okresní muzeum v Židlochovicích, 1948, 83 s. ŠUBR, J.: K vývoji zámeckého parku v Židlochovicích. In.: Sborník semináře Historické zahrady Kroměříž 2004 
– Vývoj zahradní kultury, klub UNESCO Kroměříž, Agentura Bonus, 2004, str. 41–45. ŠUBR, J.,ŠUBROVÁ,R.: Židlochovice, památková obnova zámeckého parku. Studie 
památkové obnovy, průvodní zpráva, 1998, 32 s. + přílohy 24 s., nepublikováno. 

 

 
 
 

Tuto lidovou píseň zná jistě mnoho 
z nás. Pro jejího autora je sokol vhodným 
ptákem k použití do jejího rýmovaného textu. 
Ale pro sokola, tohoto ptačího borce, by to 
bylo málo, a i když přidal písni na 
zajímavosti, patřičný věhlas mu nemohla dát. 

Sokol, jeden z dravců nikoliv 
z největších, patří k těm nejuznávanějším. Předurčilo ho k tomu jeho 
vrozené tělesné vybavení a jeho schopnosti obdivované lidmi od 
pradávna. Byl vždy nejrychlejším a nejobratnějším dravcem na světě, 
který při letu střemhlav, při útoku na svoji kořist dosahuje rychlosti okolo 
300 km/hod. Loví ptáky zásadně ve vzduchu, nikdy útokem na zem, aby 
se přitom nezranil. Vyhlídnutá kořist mu sotva unikne. Ze stejného důvodu 
neútočí ani do sevřených hejn ptáků a snaží se nejdříve ptáka z hejna 
oddělit. 

Již v dávné minulosti byli ochočení a vycvičení dravci používání 
k lovu, podle jejich schopností lovit určité druhy zvěře. Mezi nimi vynikal 
rychlý a obratný sokol, který měl vždy velkou cenu. Používali ho původně 
pastevci a zemědělci k primitivnímu lovu zvěře k obživě a ve středověku 
byl velmi uznávaný i u šlechty a králů pro zážitky z napětí při jeho útocích 
na větší ptáky než je sám., na volavky, divoké husy a kachny a dokonce 
labutě. K tomuto účelu pro ně dravce cvičili placení kvalifikovaní sokolníci. 
Sokolnictví přežilo dodnes, jako jedna z loveckých disciplin myslivosti 
organizované v sokolnických klubech. Jejich členové, nadšenci tohoto 
sportu, rádi svoje dravce předvedou v činnosti. Dravce používají i 
k ochraně letišť před nežádoucími ptáky ohrožujícími letový provoz a 
k ochraně vinic proti náletům loupeživých ptáků. 

Asi z obdivu k dravému ptáku sokolovi ho Tělovýchovná jednota 
„SOKOL“ přijala do svého znaku, neboť symbolizuje vlastnosti žádoucí 
pro jeho členy – sílu, rychlost, rozhodnost a nebojácnost. 

Sám jsem sokola několikrát v přírodě zcela náhodně mohl pozorovat. 
Možná to byl jeden a týž, nebo vždy jeden z páru lovícím na lokalitě 
v polním prostředí navazujícím na „Měnínskou bažantnici“ směrem 
k Blučině. Tudy jsem denně projížděl po silnici na kole ze Židlochovic do 
této bažantnice, kde jsem vykonával část své předškolní lesnické praxe. 
Bylo to v období let 1944–1945 v působnosti tehdejšího polesí  

 

 
„Jalovisko“. Byl to pro mne vždy úžasný zážitek, který se žel v mém 
dalším lesnickém povolání neopakoval. Asi jsem projížděl jeho lovným 
revírem, kde se mi naskytovala taková podívaná. Někdy jen proletěl mým 
zorným polem, aniž jsem ho zahlédl lovit, ale i jeho lov jsem pozoroval. 
Vysoko ve vzduchu letem střemhlav na holuba, ale i při letu níže, odkud 
svojí dravčí siluetou podněcoval bažanty na poli ke krátkému přeletu, 
který mu stačil k útoku ve vzduchu. 

V bažantnici samé, která lákala mnoho dravců, jsme s hajným nikdy 
sokola lovit nespatřili. V převážně lesním prostředí bažantnice neměl dost 
prostoru pro svůj způsob lovu a bažantnici se vyhýbal. Hajný o „mém“ 
sokolu v polích věděl a prahl po něm, ale nikdy mu nenaletěl na ránu, 
jako mnoho jiných dravců, před nimiž bažantnici ochraňoval z povinnosti 
své funkce. Já jsem pro svůj věk (17 let) střelnou zbraň ještě nenosil. V té 
době nebyli dravci vzácností jako dnes a byli považováni za škodnou.  

Při ochraně bažantů proti útokům dravců jsme na okraji lesa zřizovali 
„výrovky“ – jednoduché maskované úkryty se střílnami, s živým výrem na 
„bidle“, na kterého jako na nenáviděnou noční sovu útočili dravci na 
dostřel z výrovky. Měli jsme také nastraženy „jestřábí koše“ s živým 
holubem jako návnadou k útoku dravců do tohoto lapacího zařízení. Dnes 
jsou takové způsoby lovu zakázány, dravci jsou chráněni zákonem. 
Žádná z těchto loveckých praktik tehdy používaných proti dravcům 
v bažantnici neplatila na sokola, nebojácného dravce, pohrdajícího útoky 
na pozemní kořist.  

Zahlédnout, či pozorovat v současnosti sokola stěhovavého ve volné 
přírodě a při lovu, je téměř nemožné, protože sokoli vymizeli a jsou velmi 
vzácní. Jen sokolníci dnes mohou předvést řízený lov vycvičených 
dravců, ale jen vzácně sokolů. I sokolům uškodila rozsáhlá industrializace 
zemědělství s použitím pesticidů v 50. letech min. století. Ale škodí jim i 
neukáznění myslivci, kteří neodolají pokušení získat dravčí trofej, nebo 
setrvat na někdejší myslivecké praxi lovit dravce na potkání jako škodnou. 
K plenění hnízd sokolů mají pytláci tohoto času málo příležitostí, neboť 
počet hnízdících sokolů je u nás velmi nízký.  

V ČR patří sokol stěhovavý mezi druhy kriticky ohrožené a je 
celoročně chráněn. Možná, že u nás už ani není sokol, který by někde 
seděl „na javori“. 

Augustin Vlašic 

Zámecký park v Židlochovicích a jeho společenský život  –  3. část – dokončení 

 

Sedí sokol na javori… 
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Přinášíme příspěvky z jubilejního 50. čísla časopisu studentů židlochovického gymnázia inTELEkt, které vyšlo v červnu letošního roku. 

Vážený pane řediteli,  
je mi velkým potěšením Vám oznámit, že grafické návrhy na nový vzhled budovy Základní školy Židlochovice, které zpracovávali v 

loňském roce žáci Vašeho gymnázia, byly na velmi vysoké úrovni. Návrh studentky Terezy Mezenské nás zaujal natolik, že jsme se rozhodli 
jej realizovat.  

Vyjádřete prosím Tereze moje poděkování a současně gratulaci k úspěšně složené maturitní zkoušce. Věřím, že svoje výtvarné nadání 
uplatní i v přípravě na budoucí povolání. 

S pozdravem Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
Zamyšlení nad Facebookem  

Je to nejznámější sociální síť na světě. Myslím, že jej všichni velmi dobře znáte, a doufám, že informace, které jsem pro vás nasbíral, vás alespoň 
trochu zaujmou.  

Facebook je globální internetová sociální síť. Každý uživatel zde má založen svůj vlastní profil, a to pod svým jménem nebo pod jménem 
vymyšleným. Uživatelé si zde mohou přidávat přátele a posílat jim zprávy, aktualizovat své osobní profily, informovat přátele o svých aktivitách. Dále 
se mohou připojovat k různým skupinám.  

Zakladatelem Facebooku je Mark Zuckergerg a jeho kolegové. Byli studenty na Harvardské univerzitě a Facebook nejprve sloužil jen harvardským 
studentům, aby se mohli lépe poznávat. Dále byla síť rozšířena do Bostonu, později se rozšířila dál. Od 11. srpna 2006 se k síti může připojit kdokoli 
starší 13 let. Facebook má v současné době více než 400 milionů aktivních uživatelů po celém světě a je přeložen do 65 jazyků. Postupem času se 
Facebook setkal s velkým množstvím kritik a v několika zemích byl dokonce zablokován (Sýrie, Čína a Írán). Dále byl zakázán na mnoha pracovištích, 
hlavně kvůli tomu, že na něm spousta pracovníků ztrácela čas a odvracela pozornost od své práce. Často diskutovaným problémem byla také otázka 
ochrany osobních údajů. V lednu 2009 webové stránky Compete.com uvedly Facebook jako nejpoužívanější sociální síť na celém světě, za ním 
následuje MySpace.  

A nyní bez čísel a trošku jinak. Jak je možné, že je Facebook tolik uznávaný ve světě? Je to snadné: lidé preferují spíše komunikaci s objektem 
své touhy anebo se snaží o svém objektu něco zjistit. Nejde jen o koníčky či záliby, ale jde také o to, zda dotyčný nebo dotyčná nejsou hloupí a dá se s 
nimi povídat, takže v tomto případě Facebook slouží spíše jako seznamka různého druhu a různého typu.  

Z jiného úhlu pohledu se dá tato internetová stránka nazvat jako drbací spolek paní Kropáčkové, protože to, co se tam nejčastěji probírá, jsou 
právě drby a všechno, co se kolem takového správného drbu točí.  

A poslední a nepopíratelně nejlepší vlastností Facebooku je jeho informační kapacita. Pokud nevíte, co by, nenajdete to v Obi, ale na Facebooku. 
Jsou tu naprosto veškeré informace (nebo se tu dají sehnat), co člověk potřebuje. Od termínů zkoušek přes pozvánky na koncerty až po reklamy na 
nejrůznější oblečení, nábytek, obuv a vůbec na všechno.  

Informace pod čarou (Pozor! Facebook je vysoce návykový!)                                                                                                        David Soudek (sexta) 
����  ����  ���� 

Kobyla má malý bok aneb Víte co je palindrom? 

Palindrom jsou věty nebo verše, které lze číst z obou stran. Tyto slovní hříčky se pěstují již od antiky. Čeština jich má také celou řadu.                                     
Prý se jich dá najít několik tisíc. Některé však znějí příliš krkolomně; vybrali jsme takové, které jsou zajímavé a dávají smysl. 

Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf? ● Do chladu si masa mísu dal Chod. ● Sabina hrává na varhany bas. ● Jelenovi pivo nelej. ● Ale jak ta Katka jela. ● 
Ale že Lena neležela. ● Báře jede jeřáb. ● Buzková, má Vok zub? ● Dejdar rád jed. ● Do háje si Jan Aleš šel a nají se jahod. ● Drápe gepard? ● Ej, orají. 

Zima mizí, jaro je. ●  I zeman ležel na mezi ● Ital klátí. ● Jáva horko má, mokro Havaj. ● Kuna nese nanuk. ● Leč Erben nebrečel. ●  Mete všade Eda 
světem. ● Na pět šídel hledí Štěpán. ● Nejdelší ticho, oh, cítíš led jen. ● Nekouká žák u oken? ● Nevypusť supy ven. ● Plaz z Alp. ● Šípovi pivo piš. ● 

TAHAT (nevhodný nápis na průhledné dveře – v kapitálkách je čitelný i zrcadlový obraz). ● Tele velí mile velet. ● U dubu tu budu. ● U okna spí šíp s Ankou. ● 
V elipse spí lev. ●  Zeman nemá kámen na mez. ● Zeman seno dones na mez. ● 

Převzato z internetu. 

MASÁŽE V ZELENÉ LÉKÁRN Ě 
 

Přijďte nás navštívit a vyzkoušet: 
 

- lifting obličeje – vyhlazování vrásek a regenerace pleti          250,- 
- čištění pleti + maska               150,- 
- klasické a relaxační masáže               320,- 
- anticelulitidovou masáž s ozónovým zábalem                                  350,- 
- indickou masáž hlavy, antistresovou              290,- 
- lymfomasáže                  6x / 1190,- 
- masáž lávovými kameny                          350,- 

 
 
 
 

 Židlochovice               tel.: 728 652 990 
 Masarykova 734                               721 165 858                       
www.zelenemasaze.cz    

Z našich škol 
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Soukromá pečovatelská služba 

Nabízím pečovatelskou službu pro Vaše blízké. 
Nabízím kvalifikovanou pomoc při 

sebeobsluze, při péči o domácnost, nákupy, 
doprovod k lékaři nebo do nemocnice a jiné. 
Zaručuji individuální přístup, spolehlivost a 

preciznost, dostupnost 24 hodin. 
Cena dohodou.  

Květoslava Řiháková, � 604 855 154 

 

� KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ 
k bydlení (větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec, tel.: 546 220 361. 
Zn.: Brno i okraj.  

�  HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ 
i okolí, ve vlastnictví možno              
i  s chatou. Finance mám,                   
tel.: 776 637 839.  

�  KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ      
i v horším stavu. Dohoda jistá,            
tel.: 776 809 213.    

� KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, 
pokud možno stavební (menší i větší). 
Prosím nabídněte. Rychlé jednání, 
tel.: 776 637 839.  

Regionální turistické a informační centrum nabízí publikace: 

Z historie židlochovických ulic, Jiří Smutný, 139 Kč 
Z historie židlochovického kostela, Jiří Smutný, 55 Kč 

Zločin v Židlochovicích, Jiří Smutný, 129 Kč 
Židlochovické hospody, Jiří Smutný, 119 Kč  

Židlochovice na starých pohlednicích, Karel Vavřík, 36 Kč 
Židlochovický kostel svatého Kříže, Karel Vavřík,  54 Kč 

Vyňato ze zápisníku, Miloslav Jurák, 119 Kč 
TGM v Židlochovicích, Miloslav Jurák, 60 Kč 

 

 

MASÁŽE  EVA 
Ráda bych Vás přivítala v novém masážním salonu.  

Na stejné adrese – jen ve větších prostorech. 
NOVINKA :NOVINKA :NOVINKA :NOVINKA :    

MASÁMASÁMASÁMASÁŽ        ČOKOLÁDOVÁ,OKOLÁDOVÁ,OKOLÁDOVÁ,OKOLÁDOVÁ,    MEDOVÁ,MEDOVÁ,MEDOVÁ,MEDOVÁ,    KLASICKÁ KLASICKÁ KLASICKÁ KLASICKÁ 
MASÁMASÁMASÁMASÁŽ    MEDEMMEDEMMEDEMMEDEM....    

Dále masáž – klasická, lymfo ruční i přístrojová, baňkování, Dornova metoda, lávové kameny, 
reflexní, relaxační, havajská, čínská, thajská, Reiki. 

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. 
Kontakt:  Šmídová Eva, Náměstí Míru 22, Židlochovice 

� 605 28 22 48  email: eputnova@seznam.cz   www.masazeeva.webnode.cz 
 

Řádková inzerce 
Koupím RD v Židlochovicích a blízkém okolí, 

nejlépe se zahradou, rychlé jednání.  
� 775 667 214. 

� � � 

Opravy oděvů a různé úpravy bytového textilu. 
Ivana Pospíšilová, Přísnotice 60 

� 732 729 289. 
� � � 

Pronajmu byt 2+1 v zatepleném panelovém 
domě na Sídlišti Družba v Židlochovicích.    

Volat večer:  � 721 508 286. 
� � � 

Koupím VINNÝ SKLEP, � 602 727 363, 
sklep2010@volny.cz 

 

Inzerujte  
v Židlochovickém zpravodaji. 

Řádková inzerce se třemi řádky 
je uveřejňována zdarma. 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 8. část  
1920 
Začátkem října nastoupil na zdejším soudu službu Jan Volavý, který 
se nastěhoval do domu č. 212 ve Vojkovské ulici. V této rodině také 
vyrůstal jejich synek, Slávek Volavý, když zde 5 roků navštěvoval 
obecnou školu a pak v r. 1933 šel na gymnázium do Brna. V roce 
1934 se rodina Volavých přestěhovala do Strážnice. A tento Slávek 
Volavý není nikdo jiný, než jeden z nejlepších primášů lidových 
cimbálových souborů. A tak když jeho strážnická cimbálovka 
vyhrávala 25. července 1954 na mírové slavnosti v zámeckém parku, 
bylo to shledání dvojnásob radostné. 

1940 
Rozhodnutím Zemského úřadu v Brně, jako důsledek nacistické 
okupace, bylo městu Židlochovice nařízeno, aby bylo rozpuštěno  
 
 

 
obecní zastupitelstvo a celá správa města aby byla vydána 
německému vládnímu komisaři, kterým byl jmenován Viktor Jeschek. 
Tak dnem 3. října 1940 přestal existovat na budoucích pět let 
okupace český demokraticky volený obecní výbor.  

1960 
Státní statek v Židlochovicích připravil na 2. října 1960 svůj První 
jezdecký a chovatelský den, který se konal na polích za sportovním 
stadionem. Dopoledne bylo předvádění koní, odpoledne se pak konal 
průvod městem a vlastní závod šestnácti koní zakončený rovinným 
dostihem na dráze dlouhé 1 200 metrů. Byly zde předvedeny 
dostihové soutěže, skoky přes překážky a soutěž ve výkonnosti a v 
tahu. Přes 3 000 diváků bylo nadmíru spokojeno. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

Stoleté výročí Vlastivědy moravské Augustina Kratochvíla  
(Přesněji řečeno svazku Židlochovský okres) 

 
Každý zájemce o historii Moravy se neobejde bez Vlastivědy moravské, kterou na začátku 20. století zpracoval Augustin Kratochvíl, 

římskokatolický duchovní a pozoruhodný historik. 
Narodil se 29. srpna 1865 v Bučovicích. Knězem byl vysvěcen v roce 1892 ve svých 27 letech a nastoupil jako kaplan do Kamenice u Jihlavy. 

Pobyl zde dva roky. Přesto za tak krátkou dobu sepsal a vydal vlastním nákladem „Dějiny a archiv městečka Kamenice na Moravě“. Ty už však vyšly 
v době, kdy se stal kaplanem ve Vysokých Popovicích na okrese Brno – venkov. Byl také zámeckým kaplanem v Náměšti nad Oslavou. V roce 1915 
byl ustaven farářem Budišově u Třebíče, kde působil 30 roků – až do svého odchodu do důchodu v roce 1945. Zemřel ve svých rodných Bučovicích 
18. srpna 1946 ve věku 81 let. 

Augustin Kratochvíl byl redaktorem „Vlastivědy moravské“ a členem „České královské společnosti nauk v Praze“. Byl jmenován biskupským a 
konsistorním radou s čestným titulem monsignore – Msgre., který mu udělil papež.  

V roce 1910 vyšla v Brně nákladem Muzejního spolku Kratochvílova Vlastivěda moravská – Židlochovský*) okres. Rozsáhlá a v té době 
vyčerpávající publikace obsahuje natolik důležité údaje z historie obcí, které tehdy náležely k soudnímu okresu Židlochovice, že se bez nich neobejde 
žádný historik studující regionální historii.  

V rámci celé edice Vlastivědy moravské zpracoval nejen Židlochovský okres, ale je také autorem Pohořelského*), Ivančického a 
Velkomezeříčského okresu.  Další moravské okresy byly zpracovány jinými autory pod Kratochvílovým redakčním vedením. 

Vezmeme-li v úvahu, že Kratochvíl musel plnit rozsáhlé kněžské povinnosti související s chodem farnosti a vyučováním náboženství ve školách, 
pak s úžasným obdivem i po sto letech bereme do rukou jeho dílo, které i po tak dlouhé době má trvalou hodnotu.  

Augustin Kratochvíl se stal čestným občanem Bučovic, Ivančic, Velkého Meziříčí, Budišova, Kamenice, Náramče, Kamenné a Dukovan. 
Městská knihovna zakoupila dva výtisky reedice Vlastivědy moravské Augustina Kratochvíla a je možné si knihu vypůjčit. 
______________________ 
*) Ponechány původní názvy.  Životopisné údaje převzaty z internetu. Připravil –kv–. 

 
 
 
 

Hrad Černou Horu založil snad Matouš, který pocházel z rodu pánů z Doubravice a Vildenberka a který se po Černé Hoře ("de 
Nigro monte") r. 1279 jako první psal. Matouš byl významnou osobností politiky své doby, v letech 1289 – 1298 zastával funkci 
moravského komorníka. Po Matoušově smrti získal Černou Horu od krále Václava II. italský mincmistr Apard, který se po Černé Hoře 
psal r. 1305. Někdy před r. 1320 získali Černou Horu páni z Lipé, kteří ji r. 1348 přepustili pánům z Boskovic. Tím byl položen základ 
černohorské větve pánů z Boskovic, která zboží vlastnila až do r. 1597 a hrad náležitě rozšířila a opevnila. 

 Nejvýraznější stavební úpravy ve stylu pozdní gotiky lze předpokládat za Dobeše a Beneše Černohorských z Boskovic ve čtvrté 
čtvrtině 15. století a za Albrechta Černohorského z Boskovic r. 1561, ve druhém případě již ve slohu renesančním. Liechtensteinové, 
kteří zámek získali díky příbuzenským vztahům s pány z Boskovic a vlastnili jej v letech 1597 – 1719, zde nesídlili, snad proto, že 

objekt měl dosud spíše charakter středověkého hradu než pohodlného zámku.  
R. 1719 přešlo černohorské panství sňatkem na Auerspergy, ani ti však na zámku nesídlili. Ten naopak r. 1726 postihla pohroma v podobě 

požáru, který jej těžce poškodil a na dlouhá léta vyřadil ze života, takže r. 1818 se dokonce uvádí jako pustý. Prvním, kdo se zasloužil o zastavení 
rozpadu zámku, byl Jan Nepomuk z Geisslernu, držitel Černé Hory od r. 1830. R. 1859 panství získal hrabě Mořic Friess z Friessenbergu, který nechal 
objekt do r. 1861 komplexně rekonstruovat. V r. 1945 byl černohorský zámek Friessům zkonfiskován a od té doby slouží sociálním účelům.  

Milovníci piva jistě nezapomenou navštívit známý černohorský pivovar, který mimo proslulé černé pivo vyrábí i spoustu dalších nealkoholických 
nápojů.   

Turisté, kteří očekávali prohlídku zámku, nebudou asi potěšeni. Mohou si však zvolit návštěvu zámku v nedalekých Lysicích či v Rájci – Jestřebí. A 
milovníci pěších túr mohou jít do Lomnice či Doubravníku. Vysočina je v každém ročním období krásná a poskytuje neobyčejné množství turistických 
možností nejen pěším turistům, ale také cyklistům.                                                 Převzato z Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Okolí Brna – 2004 

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

�

Tip na výlet  ����  Tip na výlet  ����  Tip na výlet  ����  Tip na výlet  ����   
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� V pondělí 13. září položil starosta města Vlastimil Helma kytici v zámeckém parku u pamětní desky TGM při 
příležitosti výročí úmrtí prvního prezidenta. 

� K nejvýznamnějším kulturním akcím v Židlochovicích patří tradiční hody. Již několik týdnů napřed sledovali poněkud 
s obavami pořadatelé ze Sokola Židlochovice počasí, které má na zdárný průběh této akce patrně ten největší vliv. 
Snad zázrakem se udělalo pěkné slunečné počasí, které vydrželo po celou dobu hodů. V pátek 10. září odpoledne 
započaly přípravy úpravou náměstí (podium, zábrany, stoly, lavice).  

 Oficiální program byl zahájen stavbou máje, kterou stárci letos přivezli z Výhonu. Samozřejmě měli tuto stavbu řádně  
 povolenou stavebním úřadem. Páteční večerní zábava byla věnována především mladší generaci, které hrála skupina  
 Trajekt rock. 

     11. září v sobotním dopoledni procházeli stárci město a zvali občany na hodové zábavy. K tomu jim pak odpoledne vyhrávala dechová hudba 
Lácaranka, s kterou společně pozvali starostu města, faráře a pana Švaříčka, každoročně nejvýznamnějšího sponzora hodů. K tanci i poslechu při 
sobotní večerní zábavě hrála nadějná židlochovická skupina Vebra band a Lácaranka z Kobylí.  
Nedělní program 12. září započal hodovou mší svatou v židlochovickém kostele. Odpoledne následoval průvod stárků městem a jejich přijetí 
starostou města. K příjemnému nedělnímu hodovému odpoledni hrála opět Lácaranka a stárci zatančili pod májou Českou besedu. 
Letošní hody však byly přesto ještě něčím výjimečné. V rámci regionálního operačního programu EU nás navštívila folklórní skupina Gbelan 
z partnerského slovenského města Gbely, která předvedla půlhodinové vystoupení s názvem Na hodech vo Gbeloch. Všichni krojovaní (ze 
Židlochovic i ze Gbel) si pak společně zazpívali a zatančili. Jen velice těžko se pak v podvečer loučili. Již nyní se naši stárci těší na vystoupení ve 
Gbelech, kde na tamních hodech 25. 9. 2010 zatančí Českou besedu. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří finančně přispěli na zapůjčení krojů, a panu Františku Švaříčkovi, který sponzorsky zajišťoval úklid náměstí po 
páteční a sobotní zábavě. Díky patří i všem stárkům a pořadatelům, díky nimž letošní hody byly již „tradičně“ vydařené.                     Oldřich Kahoun                   

� Přes čtyřicet členů a členek Jednoty důchodců z Gbel bylo 4. září hosty židlochovického Sboru pro občanské záležitosti. Gbelané nejprve navštívili 
naši rozhlednu. Potom odjeli do sokolovny, kde probíhal kulturní program. Všem, kteří se zasloužili o dobrou pohodu tohoto sobotního odpoledne, 
patří srdečný dík.  

� Slovenská televize (Dvojka) připravuje film o T. G. Masarykovi. Pracovníci bratislavské televize navštívili koncem září Židlochovice a zajímali se o 
pobyty T. G. M. v zámku. Informace jim podal archivář města E. Vyhlídal a kronikář K. Vavřík. Film by měl být vysílán k výročí republiky koncem 
října t. r.  

� V neděli 26. září se zúčastnil tajemník Mgr. M. Cvrk a kronikář města Mgr. K. Vavřík konference Stopami Žerotínů na zámku v Dřevohosticích u 
Přerova. Cílem konference byl projekt pořádání společných kulturních akcí, vědeckých konferencí i turistika upomínající na různé členy 
žerotínského rodu. V rámci konference byly zasázeny lípy v zámecké aleji. Také zástupce našeho města zasadil jednu z nich.  

� Po zářijových deštích byly z naší rozhledny vidět vrcholky pohoří Raxalpe a Schneeberg, které dosahují kolem 2 000 m. 
� Milovníci díla Pabla Picassa mohou zhlédnout jeho obrazy s názvem Výstava Picasso: mír a svoboda ve vídeňské Albertině až do 16. ledna 2011. 
� Letošní Zámecká slavnost konaná v neděli 5. září byla opět hojně navštívená. Celkový počet návštěvníků je možno odhadnout asi na 1 500. Zámek 

navštívilo 850 zájemců, kteří měli možnost již napřed si prohlídku zadat na informačním centru, kde zdarma obdrželi vstupenky označené časem 
prohlídky. Na zámeckém nádvoří nabízeli prodejci ve stáncích tradiční české zboží i hodnotné suvenýry a také občerstvení. Zájemci mohli 
zhlédnout vystoupení šermířské skupiny Carpe diem či skupiny Komedianti na káře. Koncert "Vzpomínky na Semafor" navštívilo 78 posluchačů. 

� 29. května 1896 došlo k velké průtrži mračen. Přišla při ní o život o život Anna Stachová, která byla proudem vody stržena do farského 
potoka, a její mrtvé tělo bylo nalezeno ve Strejcově sboru. Na místě katastrofy pod sv. Janem je dodnes připevněn na sloupku obrázek, na 
němž je namalováno jak Annu Stachovou unáší proud. Obrázek byl nedávno obnoven panem Jiřím Trávničkem a na nový sloupek umístěn 
panem Miroslavem Gerglem.  

� Provoz keramické dílny ve školním roce 2010/2011 byl zahájen v úterý 14. září 2010. Zájemci se nemusí nikde hlásit, přijdou přímo do kroužku. 
Dospělí mohou přijít v úterý (17 – 19 hod.) – pololetní poplatek 1 500 Kč, rodiče s dětmi také v úterý (17 – 18 hod.) – pololetní poplatek 500 Kč. Ve 
čtvrtek od 16 – 17 hod. děti – pololetní poplatek 400 Kč. Sdružení Židlochovice – keramická dílna, Coufalíkovo nám. 256.  

� Na hradě Pernštejn byla až do 3. října instalována výstava "Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války". Mimo 
jiné tu byly také vystavovány předměty ze židlochovické žerotínské hrobky, které zapůjčilo Muzeum Brněnska. Jedná se o nápisovou desku z rakve 
Magdaleny ze Žerotína, rukojeť z rakve Jana Diviše ze Žerotína, jeho tři prsteny a punčochu.  

� Rozsáhlý rozhovor s ředitelkou ZŠ Ing. Janou Královou přinesl deník Rovnost 21. září pod názvem Peníze s EU se pro školu sehnat dají. 23. září 
pak v Rovnosti vyšel článek o turistickém okruhu s rozhlednou na Výhoně a 25. září vyšel krátký článek o rozhledně v příloze Naše rodina.  

� Upozorňujeme všechny cestující, kteří používají autobusovou linku čís. 505 Židlochovice – Brno a zpět, že od 1. září t. r. došlo 
k některým změnám v odjezdech autobusů. Z technických důvodů nemůžeme znovu zveřejňovat celý jízdní řád. Změny naleznete na 
webových stránkách města. 

PRODEJNA OBUVI KVĚTKA V OBCHODNÍ PASÁŽI NA NÁM. MÍRU 29 PŘIJÍMÁ OBUV K OPRAVĚ. 
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Zaznamenali jsme …  
 

  

Nabízíme pronájem sklepních  prostor na atraktivním místě   
na náměstí Míru 29 v Židlochovicích. Vhodné jako vinotéka.  

Cena dohodou.   � 775 557 557 

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 
 


