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                                                                                                                                                      Použito foto z webových stránek Lesy ČR, autor neuveden  

 

Vážení a milí spoluobčané, 

opět je tu předvánoční čas a my zapalujeme již druhou svíci na adventním věnci, abychom si 
připomínali blížící se svátky narození Ježíše. Již tradičně je tato doba spjata nejen s přípravami samotného 
Štědrého večera a obstaráváním dárků pro naše nejbližší, ale také je to čas zklidnění a zamyšlení se nad 
samou podstatou vánoc, ať se již počítáme mezi „věřící“ nebo „nevěřící“. Poselství vánoc „zrození se pro 
druhé“ je inspirativní pro každého z nás. 

A tak by atmosféra vánočních svátků neměla být jen pouhou kulisou pro dobré zažití štědrovečerního 
kapra a dalších dobrot značících hojnost, ale příležitostí zaměřit se na společenství, ve kterém žijeme, na 
naše blízké a milé. 

Uvědomujeme si, že v dnešní době je u většiny z nás rodinný a osobní život vměstnán do časového 
minima, které ne vždy odpovídá potřebám blízkého soužití. Proto vám všem přeji šťastné prožití vánoc 
v kruhu svých blízkých v atmosféře porozumění a lásky. 

Aby nezůstalo u pouhého přání, ke svátečnímu prožití adventu a vánočních svátků město Židlochovice 
chce přispět pořádáním adventního koncertu Roberta Křesťana a Druhé trávy a již tradičního vánočního 
jarmarku s mikulášskou nadílkou. 

Šťastné a veselé Vánoce! 

Vlastimil Helma, starosta města 
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Z prvního zasedání nově zvoleného zastupitelstva města 

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

 
 8. listopadu se v kulturním sále Masarykova kulturního domu konalo 1. ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města 

Židlochovice, které mělo za úkol zvolit starostu města, místostarostu a pětičlennou radu města.  Starosta a místostarosta jsou členy rady. Bylo 
přítomno všech 15 členů vzešlých z letošních voleb do zastupitelstva města, které proběhly 15. a 16. října 2010. 
Zastupitelé zvolili v tajné volbě starostou města Vlastimila Helmu.  

Dále zastupitelé města schválili, aby město Židlochovice mělo dva neuvolněné místostarosty. Prvním neuvolněným místostarostou města, 
který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, byl opět v tajné volbě zvolen Mgr. Tomáš 
Šenkyřík.   Druhým místostarostou byl zvolen Ing. Jan Vitula. Dalšími členy rady města se po tajné volbě staly Lenka Brázdová a Ing. Jana 
Králová. 

 (Bližší podrobnosti naleznete v zápisu z tohoto zasedání na www.zidlochovice.cz.) 

Milí spoluobčané, 
na začátku nového volebního období Vám chci srdečně poděkovat za Vaši účast v letošních komunálních volbách. Svými hlasy jste 

zvolili své zástupce do zastupitelstva pro nastávající čtyřleté volební období. Na ustavujícím zastupitelstvu města Židlochovice byla zvolena 
nová podoba vedení města. Této volbě předcházela až do poslední chvíle poměrně složitá povolební koaliční vyjednávání zástupců TOP 09 
a ODS.  

Nyní jsme připraveni se aktivně podílet na společné práci ve všech orgánech města. Zde budeme hledat společné průsečíky                   
v programech jednotlivých stran, které se dostaly do zastupitelstva. Rovněž se těšíme na podněty, které přijdou z Vašich řad.  

Přeji Vám pokojné adventní období. 
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta (senkyrik@zidlochovice.cz) 

Ocenění významných občanů 

27. října 2010 v předvečer 92. výročí vzniku Československé republiky předal starosta města Vlastimil Helma ocenění zasloužilým občanům 
našeho města. Slavnostní shromáždění se konalo již po čtvrté. Poděkování a ocenění bylo tentokrát uděleno paní Mgr. Evě Surmanové. Ta se jako 
jedna z mála zapojila v roce 1989 do vznikajícího Občanského fóra v Židlochovicích a v prvních demokratických volbách v r. 1990 byla zvolena do 
zastupitelstva města. Později zastávala i funkci místostarostky, kterou vykonávala až do roku 1994. 

Dalším oceněným se stal pan Josef Nentvich, jehož život je spjat se židlochovickým Sokolem, především s oddílem gymnastiky. Jeho mladí 
svěřenci závodili v nejrůznějších kategoriích od okresních přeborů až po celostátní soutěže. Navíc se ve svém důchodovém věku věnoval správcovství 
sokolovny. V roce 1947 pomáhal stavět poválečnou sokolovnu a po šedesáti letech byl aktivní i při její přestavbě.  

Panu Janu Šotnarovi bylo starostou předáno ocenění za dlouholetou činnost v zastupitelstvu i radě města. Činnost v těchto orgánech doplňuje 
svědomitou prací v základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, kde působí jako předseda. Podílí se také na začínající expozici vinařství 
v radničních sklepích.  

Slavnostní večer doprovázel pečlivě připraveným slovním doprovodem tajemník Miroslav Cvrk. K důstojnému průběhu přispěli hudbou učitelé i 
žáci základní umělecké školy. 

Pro úplnost ještě dodáváme, že letos bylo ocenění udělováno již po čtvrté. V roce 2007 získali ocenění Lidmila Šotnarová, Milan Lvovský a JUDr. 
Miloslav Jurák. V roce 2008 Karel Vavřík, Eduard Vyhlídal a Ivan Remunda. V r. 2009 RNDr. Blanka Úlehlová DrSc., Zdeňka Vrbová a Svatopluk 
Hladík.                                                                                                                                                                                                                               -rt- 

Likvidace úsporných zářivek a výbojek 

V říjnu letošního roku byly na základě smlouvy města a firmy EKOLAMP Praha rozmístěny na třech místech v našem městě malé plechové 
kontejnery určené pro sběr úsporných kompaktních zářivek, trubicových zářivek do délky 40 cm, světelných zdrojů s LED diodami a výbojek. 

Do kontejneru nepatří klasické ani reflektorové halogenové žárovky. Při ukládání do kontejneru je nutné dbát opatrnosti. 
Vybranými sběrnými místy v našem městě jsou: -přízemí radnice, Masarykova 100, - přízemí budovy Městského úřadu, Nádražní 750,  -vestibul 

Městské knihovny, Brněnská 705 
Věříme, že tato nová nabídka ekologické likvidace jinak nebezpečného odpadu osloví uživatele jmenovaných světelných zdrojů a pomůže 

k šetrnému nakládání s odpady v Židlochovicích a nejbližším okolí.                                                                                                           Ing. M. Komenda 
 
Poděkování z Raspenavy 

Vážený pane tajemníku, 
jménem města bych Vám chtěla poděkovat za poskytnutí finančního daru na povodně a současně tímto potvrzuji přijetí částky 34 560 Kč na naše 

sbírkové (povodňové) konto č. 199360811/0600 dne 5. 10. 2010. 
Povodní bylo také zničeno přízemí budovy městského úřadu, kde jsme měli obřadní síň, ve které pořádáme kromě svateb další akce –  vítání 

občánků, rozloučení s vycházejícími žáky apod. Pokud byste neměli námitek, rádi bychom částku využili na vybavení obřadní síně. 
S pozdravem Eva Hrdinová, vedoucí ekonomického oddělení 

Výsledky ankety s náměty na zlepšení místního hřbitova 
V minulém čísle jsme vás vyzvali k vyjádření námětů na zlepšení místního hřbitova. Sešlo se nám zpět 46 vyplněných odpovědních lístků. Úplnou 

spokojenost uvedli 3 občané, spíše spokojeno je 11 občanů, spíše nespokojeno 26 občanů a 6 občanů je zcela nespokojeno. Největší výhrady 
respondenti měli k přeplněným košům (12 respondentů), k nezpevněným hlavním cestám (10) a k nevhodnému osazování hřbitova listnatými 
stromy (6). Výhrady k nedostatečné údržbě hřbitova a hřbitovní budovy (sekání trávy, hrabání listí, odplevelování cestiček, péče o hroby bez majitelů, 
špatný stav hřbitovní zdi zevnitř) byly uvedeny na celkem 11-ti anketních lístcích. Také bylo často poukazováno na krádeže výzdoby hrobů (7).  

Mezi uvedenými náměty se nejčastěji objevovaly: zpevnit alespoň hlavní cesty (17), vybudování WC (8), častější prořezávání stromů (6), vykácení  
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

listnatých stromů, přerostlých smrků a vyřezání keřů na zídce (6).  
Dva občané se domnívají, že WC na hřbitově není vhodné. 2x bylo navrženo odstranit všechny odpadkové koše a nahradit je kontejnery (aby 

nedocházelo k přeplňování košů věnci a dalšími většími kusy odpadu). 
Jak sami vidíte, shromáždilo se mnoho podnětných námětů, které zapracujeme do plánu údržby nebo do připravovaných investičních akcí tak, 

abychom postupně zlepšili stav i tohoto místa v našem městě. 
Na závěr si dovolíme ocitovat text uvedený na jednom z lístků: ...mám tyto výhrady: „neukáznění návštěvníci – líní zanést smetí do kontejneru; 

pochvalu zaslouží ti, kteří dokáží upravit i opuštěné a zanedbané hroby“. 
Všem, kteří věnovali anketě čas a vyjádřili své postřehy a hodnocení velice děkujeme.                                                         Vlastimil Helma, starosta  

 
Úřední dny městského úřadu v době letošních vánočních svátků  

jsou v posledních dnech letošního roku v obvyklém provozu. V pátek 31. prosince je neúřední den a městský úřad bude uzavřen.                      –rt– 
 
Informace pomocí SMS zpráv  

 Již několikrát jsem ve Zpravodaji zdůrazňoval, jak je důležitá informovanost občanů. Několik let existuje „Systém informací v krizových a 
mimořádných situacích“, zasílaných formou SMS na Váš mobil. Na jeho vzniku se podílel Jihomoravský kraj a hradí 2 SMS zprávy za měsíc. Od 
letošního roku využívá město tento systém v omezené míře (2 SMS hrazených JMK) pro zasílání informací z běžného dění města s informacemi 
z úřadu, pozvánky na akce pořádané městem Židlochovice a podobně.  

Občany tato služba nestojí vůbec nic. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon vlastní téměř každý, je informace během jedné vteřiny u každého z 
Vás. Jde o poměrně nový informační kanál, proto zopakuji ještě jednou způsob přihlášení do systému pomocí SMS zpráv. Je třeba napsat SMS 
zprávu ze svého mobilního telefonu ve tvaru:  

JMK mezera ZIDLOCHOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO 
POPISNÉ     

Příklad: JMK ZIDLOCHOVICE INFORMACE ANO NOVAK ANTONIN*MASARYKOVA*262  
Tuto zprávu zašlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této SMS zprávy je 3 Kč. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu 

potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Všechny zprávy Vám budou zasílány bezplatně. Pokud se budete chtít kdykoli ze 
systému odhlásit stačí zaslat zprávu:  

JMK mezera ZIDLOCHOVICE mezera INFORMACE mezera NE  
Tento informační kanál považuji za velmi důležitý a podle mého názoru by neměl chybět v žádné domácnosti.  
Více informací najdete na http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/zidlochovice.html  

Vlastimil Helma, starosta města  
 
 
 
 
Výběr z usnesení RM 21. října 2010 
RM rozhodla:  

� uzavřít smlouvu č. 09037803 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na spolufinancování akce „ Stavební úpravy ZŠ 
Židlochovice – zateplení objektu„ dle přílohy 

Výběr z usnesení RM 4.  listopadu  2010 
RM rozhodla: 

� neprovádět v letošním roce opravu (doplnění) 
části komunikace v ulici Komenského. 

RM ukládá: 

� vyhlásit výběrové řízení na opravu (doplnění) části 
komunikace v ulici Komenského na jaře 2011. 

RM rozhodla: 

� pořadí nabídek na realizaci akce „REALIZACE 
CÍLOVÉHO STAVU DZ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
V ŽIDLOCHOVICÍCH“ takto: 
1. HICON – dopravní značení, s.r.o., 
Kohoutovická 610/116, 641 00 Brno – Žebětín – 
počet bodů 95,71; 2. ARAPLAST spol. s r.o., 
Doubravice nad Svitavou 419, 679 11 Doubravice 
nad Svitavou – pošet bodů 89.48;  3. VÝDOZ 
s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice – 88,97 bodů; 
4. Urbania s.r.o, provozovna Želešice, 24. dubna 
18, 664 43 Želešice – pošet bodů 73,34; 5. 
Renáta Neprašová, Jánské náměstí 687, 284 01 
Kutná Hora – počet bodů 58,17. 

 

 
RM rozhodla: 

� pořadí nabídek na realizaci akce „UMÍSTĚNÍ 
INFORMATIVNÍCH ZNAČEK PRO VYZNAČENÍ 
TURISTICKÉHO CÍLE – ROZHLEDNY VÝHON 
V ŽIDLOCHOVICÍCH“ takto: 
VÝDOZ s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice – 
počet bodů 100; 2. ARAPLAST spol. s r.o., 
Doubravice nad Svitavou 419, 679 11 Doubravice 
nad Svitavou – počet bodů 96,75; 3. HICON – 
dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická 610/116, 
641 00 Brno – Žebětín – počet bodů 85,05; 4, 
Urbania s.r.o, provozovna Želešice, 24. dubna 
18, 664 43 Želešice – počet bodů 73,95; 5 
Renáta Neprašová, Jánské náměstí 687, 284 01 
Kutná Hora- počet bodů 63,48. 

RM ukládá:  

� uzavřít smlouvy o dílo na realizace akcí 
„REALIZACE CÍLOVÉHO STAVU DZ MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ V ŽIDLOCHOVICÍCH“ a 
„UMÍSTĚNÍ INFORMATIVNÍCH ZNAČEK PRO 
VYZNAČENÍ TURISTICKÉHO CÍLE – 
ROZHLEDNY VÝHON V ŽIDLOCHOVICÍCH“ 
s firmami, které se umístily na prvním místě. 

RM rozhodla: 

� pořadí nabídek na realizaci akce „DODÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO VOZIDLA MULTICAR M25“ 
takto: 1. Auto SAS s. r. o., Rychnovská 577, 517 
01 Solnice – 72,85 bodu,  

 

 
2. MULTICARCENTRUM, František Janeček, 
K Zámku 530, 190 12 Dolní Počernice (n. č. 3) – 
57,68 bodu; 3. MULTICARCENTRUM, František 
Janeček, K Zámku 530, 190 12 Dolní Počernice 
(n. č. 2) – 53,33 bodu; 4. MULTICARPRAHA, 
Chabeřická 638, Praha 9 – Újezd nad Lesy – 
43,83 bodu 

RM doporučuje: 

� ZM přijmout úvěr ve výši 20 mil. Kč, určený 
k předčasnému splacení úvěru od KB a.s.,  
poskytnutému na splacení komunálních 
dluhopisů vydaných městem Židlochovice; datum 
čerpání úvěru 20. 12. 2010, doba splatnosti úvěru 
10 let, úroková sazba pevná na 5 let 

RM schvaluje: 

� příspěvek ve výši 4 000 Kč Svazu postižených 
civilizačními chorobami na pronájem sálu 
Masarykova kulturního domu pro konání plesu 

� navýšení kapacity Mateřské školy Židlochovice ze 
127 na 130 dětí a pověřuje vedoucí odboru 
školství Mgr. Martinu Bartákovou k podání žádosti 
o zápis změny kapacity v rejstříku škol a 
školských zařízení k 1. 12. 2010 

RM ukládá:  

� -opravit kostky na ul. Komenského pod tarasem;  -
prověřit zemní práce na kalových polích a čistotu 
komunikace;  -prověřit zabezpečení oken filtrační 
věže proti holubům 

 

Moudrá slova 

Rozum používáme vždycky pro druhé.  Pro sebe jen málokdy.                Lion Feuchtwanger, spisovatel 

         Svědomí hlupáků je vždy čisté.                                                                Alexandr Roda, rakouský prozaik 
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Sportovní aktivity 

Školní atletický klub v rakouském Poysdorfu 
Jeden zlatý a jeden stříbrný pohár si odvezli nejmladší atleti ŠAK při Základní škole 

Židlochovice z rakouského Poysdorfu.  Nádherné babí léto přálo velmi pěkným závodům. 
Pochvalu zaslouží především rodiče, kteří přivezli za hranice své děti, podporují je a fandili jim. 

 Adélka Kelblová si odvezla krásný pohár na trati 800 m, když takhle dlouhou vzdálenost 
běžela vůbec poprvé. Pro stříbrný pohár si doběhla Gábina Kolegarová, na dluhé trati 1800 m. 
Spolu s Gábinou běželi ještě Nela Chalupová – 4. místo v kategorii (1999 – 2000), Terka Bečvová 
– 6. místo a Filip Houser – 4. místo v kategorii (1997 – 1998). Další závody nás čekají nejspíše 
17. listopadu v Jehnicích, do té doby budeme pilně trénovat a především hrát si.  

Mgr. Lukáš Přichystal  

Veronika Srncová má za sebou úspěšný mezinárodní turnaj.  
15. – 17. října startovala Veronika Srncová v kategorii do 13 let na jednom z největších 

juniorských badmintonových turnajů Evropy v slovinské Mirně. Společně s  Dominikou Budzelovou 
ze Sokola Klimkovice se umístily na 3. místě, kdy postoupily až do semifinále.  

V prvním kole zvítězily s převahou nad egyptským párem Jana a Roula Ashraf. V dalším kole 
vyhrály 2:1 na sety nad Slovinkami Nika Arih a Ema Cizelj. Nice Arih tak Veronika oplatila porážku 
ze dvouhry. V semifinále ve vyrovnaném zápase prohrály 2:1 na sety s reprezentantkami 
Rakouska Jana Haas – Katharina Hochmeir.  

Sokol Židlochovice děkuje Veronice za vzornou reprezentaci naší jednoty.  
Vlastimil Helma, vedoucí oddílu badmintonu a místostarosta TJ Sokol Židlochovice 

       

Skauti Vám přivezou Betlémské světlo 
 

     

Tomáš Blažek (1879 – 1963)  
vzpomíná na svoje mladá léta v Sokole 

(Vzpomínky napsal v roce 1962.)  

� Jsem asi poslední žijící člen, který byl již v r. 
1896 členem jednoty. Tehdy se cvičilo 
v hostinci u Vaňků (dnešní Národní dům), a 
to v zimě. V létě se pak cvičilo na zahradě u 
bratra Ryšavého (dnes Kafkova hospoda). 

� V roce 1897 zakoupila jednota 20 krojů a 
téhož roku bylo první sokolské veřejné 
cvičení na zahradě u Ryšavých. Průvod se 
vydal od Vaňkova hostince za vyhrávání 
hudby pana Veleby z Přibic. Pamatuji si, že 
hráli „A já su synek z Polanky“ atd. 

� V hostinci bratra Ryšavého byla později 
zřízena větší místnost, které se říkalo sál. A 
tam se cvičilo. Také se v tomto sále pořádala 
divadelní představení a zábavy. Maloval jsem 
první kulisy pro divadelní hru. Už si 
nepamatuji, jak se nazývala. 

� Jeden rok bylo také pořádáno vinobraní. Páni 
z radnice, kteří byli německé národnosti, tuto 
zábavu zakázali. Strážník Buchmaier hlídal, 
ale za čtvrtku vína nedělal žádné obtíže a 
zábava se zdarem skončila.  

� Pak se pilně nacvičovalo na IV. Sokolský slet 
do Prahy. Když jsme pak na slet jeli a 
překročili hranice Moravy, na každém větším 
nádraží nás vítali občané s prapory a nápisy 
Vítejte bratři z Moravy. To víte, jakou jsme 
měli tehdy radost. Tenkrát byla ještě Morava 
samostatná a Čechy též.  

� V Praze nás čekal (Rostislavovu župu 
brněnskou) člen pražského Sokola, který nás 
dovedl do Celetné ulice. Tam jsme byli 
ubytováni v bývalé kadetní škole.  

� Cvičení se konalo na Letné (rozměry 186 x 
116 m). Cvičilo 6 705 mužů, 865 žen, 1 988 
dorostu, 32 jízdy. Muži cvičili také s kužely.  

� Po sletě jsem se zúčastňoval jako malíř kulis 
jak u Ryšavých, tak potom v Kasině i 
v Národním domě. Při veřejných cvičeních 
jednoty nebo okrsku jsem pomáhal jako 
výčepní nápojů s bratrem Františkem Petrem. 
Zisk plynul do pokladny jednoty.  

� V roce 1910 byla v Židlochovicích konána 
řemeslnická výstava, a to v obecné škole. 
V sobotu před tím koncertovala Kolínská 
hudba za řízení samého Kmocha, který spal 
u bratra Maška. Druhý den byla veliká 
slavnost na louce (dnešní Žižkov). 

� V roce 1934 pořádal Hasičský sbor divadelní 
představení Fidlovačka. Herci byli převážně 
členové Sokola.  

� Po první světové válce založil bratr Antonín 
Šrámek stavební družstvo s vkladem 300 Kč. 
První domek se stavěl na Žižkově vedle 
domku pana Janele. To byl první počátek 
čtvrti Žižkov, který skončil nezdarem – ztrátou 
300 Kč. 

� Po první světové válce se pokoušel bratr 
Karel Melichar chytit na krystalové rádio 
Prahu. Dráty táhl z  kaštanu před 
hospodářskou školou do bývalého Kasina. 
Pokus se však nezdařil. Podařilo se to až 
později dr. Dezortovi po příjezdu prezidenta 
Masaryka.  

Jitka Bartáková 
 

     Betlémské světlo, které putuje do naší vlasti a do našich 
domovů je světelným poselstvím míru, smíření a pokoje pro 
všechny lidi dobré vůle. Každoročně, vždy před svátky 
vánočními, věnují stovky lidí svůj čas a námahu malému světýlku 
zapálenému v Betlémě, rozvážejí ho ve vlacích, rozdávají na 
ulicích, nosí do svých domovů, aby jím připálili svíčku na 
štědrovečerním stole. Tento malý plamínek spojí lidi různých 
národností, lidi neznámé a cizí, aby v nich alespoň na chvíli 
probudil to dobré, co je v každém ukryto. Mít doma Betlémský 
plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát 
se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství 

vánočních svátků. 
I letos Vám přivezou Betlémské světlo skauti. Přijít si pro něj můžete ve čtvrtek 23. 12. 

2010 od 18 do 20 hodin do turistického informačního centra (u radnice). Můžete zde také 
společně se skauty chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na sebe dýchnout 
vánoční atmosféru. Betlémské světlo bude také k dispozici v sobotu 25. 12. 2010 po 
skončení vánočního koncertu Skřivánku u vchodu do kostela. 

Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen Židlochovice 

Tříkrálová sbírka 2011 – začněte rok dobrým skutkem 
 Ve dnech 1. – 14. ledna 2011 bude probíhat již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky 

a v těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se 
zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charity Česká republika. Tato 
charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a 
pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci 
sociálně slabým a trpícím. Tříkrálovým koledníkům požehná biskup Vojtěch Cikrle při 
mši svaté na Petrově 2. ledna 2011.  

Na programu ČT1 můžete také 2. ledna v 17.30 hod. zhlédnout přímý přenos 
Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.  
              Hana Bělehradová, koordinátorka sbírky Oblastní charity Rajhrad 
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V češtině máme přemíru výrazů a slovních obratů, kterými můžeme 
vyjadřovat své emoce, své city. Můžeme však také vyjadřovat svá přání. 
Občas si mně někteří občané postěžují a navíc projeví zájem o dění ve 
městě. Komentují také některé články, které Zpravodaj přinesl, přicházejí 
s nejrůznějšími návrhy. Rozhodně to myslí upřímně a jsou vedeni snahou 
přispět svou troškou do mlýna.  

A tak jsem jen v poslední době vyslechl návrhy jako např.: Na konci 
Blučinské ulice je za plotem na soukromém pozemku kříž a je celý zarostlý 
křovím. Mělo by se s tím něco dělat. Na hřbitově se krade – mělo by se o 
tom napsat. Měla by se uspořádat malá výstava předmětů a fotografií 
vztahujících se k nálezu žerotínské hrobky. Nálezy by mohlo zapůjčit 
muzeum, kam byly předměty odvezeny. Mohla by být také rozhlasová relace 
o Divišovi ze Žerotína, která by se dala získat z rozhlasu v Brně. Když jste 
tam psal o té Masarykově vinné révě, pak by se mělo jít do školy, aby se to 
nevykopávalo.  

Nedávno jsem se setkal se svérázným pojetím pisatele, který donesl šest 
stránek rukou hustě psaného textu. Mohu to uveřejnit ve Zpravodaji, podle 
jeho sdělení, buď všechno, nebo nic. U člověka s akademickým vzděláním 
jsem předpokládal, že mi text předloží elektronicky zpracovaný, tedy na 
cedéčku či jiném datovém nosiči. Poradil mi, abych to dal přepsat někomu na 
městském úřadě, že je tam přece dost lidí. (V tom okamžiku jsem si docela 
živě představil, co by asi on sám řekl, kdyby za ním někdo jako za úředníkem 
s touto žádostí přišel.) Text jsem nakonec přepsal sám a zpracovával jsem jej 
několik hodin. A to jsem v práci s počítačem, pokud se přepisování týká, dosti 
zdatný. Pro zasvěcené podotýkám, že přepsaný text měl 11 888 znaků, 
průměrně se přepočítává na jednu stránku asi 1 800 znaků, což je 
v uvedeném příkladu necelých 7 stran textu formátu A4 napsaných počítačem.  

Všechna uvedená vyslovená přání mají jedno společné. Jsou vyjádřena 
kondicionálem, tedy podmiňovacím způsobem, navíc ještě s připojeným 
zvratným zájmenem se. Tak se vyjadřuje možný či předpokládaný děj, kterým 
je zcela neadresně vyslovena podmínka nebo přání, která jsou vyslovena pro 
někoho, který se má „chytit“ a nápad či přání dotyčného realizovat. 
Navrhovatelé naprosto přesně vědí, kdo by to měl udělat a jakým způsobem, 
avšak sami se chytře a umně vylučují z aktivity, kterou druhým navrhují. (Proč 
právě já???.)  Ojediněle  jsou  tací,  kteří  svoje  návrhy  formulují imperativně:  

 

musí se! Není prostě nadto vědět, co mají dělat ti druzí. 
Ano, mohla by být výstava s připomenutím objevného nálezu hrobky. Při 

tomto přání chybí ještě malé vyjádření vstřícnosti: Pokud budete instalovat 
výstavu o žerotínské hrobce, počítejte se mnou. Přijdu pomoct, obraťte se na 
mne, rád se budu na této věci podílet, budu si to považovat za čest, atp. 
Právě tu poslední formulaci uvedl nosislavský občan Ing. Vladimír Svoboda, 
který v dopise radě města stran 50. výročí objevu žerotínské hrobky uvádí: 

 „ ...nezříkám se jakékoliv pomoci v celé věci. Pokládal bych si za čest 
podílet se zejména na vyměření značení hrobky podle dokumentace.“    

Jsem všemi deseti pro, aby výstava o objevení žerotínské hrobky byla 
uspořádána. Jistě by přispěla v širších souvislostech k prezentaci města a 
navíc by připomenula Židlochovice jako jedno z největších sídel Českých 
(potažmo Moravských) bratří. Není problém udělat scénář výstavy. Avšak 
stovky hodin práce si už navrhovatelé neuvědomují. A nadto není 
v Židlochovicích muzeum!!! – veškeré materiály byly předány do Okresního 
muzea v Ivančicích v roce 1965. 

Naštěstí jsou občané, kteří neříkají, co by se, ale sami se iniciativně 
ujímají práce, kterou cítí, že je zapotřebí udělat. Nemluví o ní a považují ji za 
samozřejmost. Zametou nejen chodník, ale i vozovku před svým domem, 
vysazují a ošetřují okrasné květiny na společných předzahrádkách u domů na 
sídlišti, opatrují opuštěné hroby i prostor kolem památníku padlých, sbírají 
odpadky u rozhledny a možná vykonali a vykonávají ještě další desítku 
dobrých počinů, které jsme nepostřehli a nezaznamenali. Jim patří vřelý dík.  
Kéž by takových lidí bylo víc!  

Na závěr malý dovětek. Výstava o Žerotínech se uskutečnila před čtyřmi 
roky. Výstavní panely byly umístěny nejen v bývalé Českobratrské faře ve 
Strejcově sboru, ale také v Nosislavi a v Miroslavi.  

Až dodnes (konec listopadu 2010) se nikdo neodhodlal vyznačit v asfaltu 
místo českobratrského kostelíku. Skvělý návrh Ing. Svobody zůstal 
neoslyšen. 

Tento fejeton byl připraven ke zveřejnění před čtyřmi lety. Nějak to tehdy 
nevyšlo.  

Znovu jsme si významný objev Františka Horáka připomněli nedávno 
výstavkou k jeho 30. výročí úmrtí.                                                              

  -kv- 

 
 

 
Nevím, proč sýkorky opomíjely v uplynulé 

zimě naše krmítko připravené pro ně jako každou 
zimu, aby si přilepšily a snáze přežily dlouhé 
zimní období. Byly vždy jeho pravidelnými 
návštěvníky. Hledali jsme příčinu a naznali, že 
jsme v této sezóně zavěsili naše krmítko později, 
když už sýkorky předtím při svých průzkumných 

letech po svých obvyklých krmných místech u nás krmítko nenašly, nevzaly si 
ho do paměti a určily si trasu zimního přeletování z krmítka do krmítka bez 
toho našeho. 

Marně jsme každé ráno vyhlíželi oknem zvědavi, zda se objeví a my 
budeme moci pozorovat jejich chování na krmítku, jejich rychlé přílety a odlety 
se soustem v zobáku, jejich střety i konflikty mezi sebou když přehustily 
prostor u krmítka. Nebo jejich marné nalétání do krmítka, když je obsadil 
zvonek, robustnější ptáček se silným zobákem, který nedává sýkorkám moc 
šancí uspět. Má jiný způsob příjmu otravy, výhodnější, se sousty neodlétá 
jako sýkorky, ale louská semena v krmítku a to tak dlouho, dokud je tam co 
brát, nebo dokud se sám nenasytí k prasknutí. Až potom blahosklonně 
krmítko uvolní sýkorkám. Zvonek je také běžným návštěvníkem krmítek 
v zimě. 

Ještě větší překážkou pro sýkorky na krmítku je hrdlička zahradní, která 
si tam počíná stejně suverénně jako ten zvonek. Proto jsme krmítko museli 
upravit tak, abychom hrdličkám zamezili přístup. Hrdličky zahradní 
(balkánské) nejsou tažné, zůstávají a ozývají se svým houkáním po celou 
zimu. Jsou krotké, odolné a přizpůsobivé a odstavení od krmítek v zájmu 
sýkorek je nepoškodí, neboť mají i v zimě dost možností k obživě jinde. 

Naše domněnka o příčině opomíjení našeho krmítka sýkorkami v  
uplynulé   zimě   je    přijatelnější   než   chmurná   předzvěst   ornitologů,   že  
 

 
 sýkorky z našeho prostředí mizí nedostatkem hnízdních možností 
soustavným úbytkem doupných stromů. Zejména, když se o ně musí dělit 
s dalšími druhy ptáků, které jsou na ně při hnízdění také odkázány. 

U vletových otvorů jsou v době hnízdění sváděny boje o jejich získání. 
Přitom vítězí vždy silnější a slabší musí opustit pozice a hledat další možnosti 
zahnízdit. Jednou z těchto možností je využít ptačí budky připravené na 
vhodných místech v přírodě. I když se taková péče o sýkorky bohatě vyplácí, 
žel, ptačích budek je vidět v naší krajině čím dál méně. Sýkorky si samy 
hledají řešení. Byly zaznamenány případy, když sýkora modřinka zahnízdila 
v pumpě, ve schránce na dopisy, ve vyhnilém kolíku v plotě nebo v pohozené 
konvi. Často proto, že v boji o hnízdiště podléhají agresivnějším příbuzným 
sýkorám koňadrám.  

Obsazené budky a navštěvovaná krmítka v našem okolí nám umožňují 
lépe poznat život sýkorek. V zimní období, kdy se starají jen o vlastní přežití, 
ale hlavně v době hnízdění, kdy prokazují svoji vysokou míru užitečnosti. Aby 
nasytily svá mláďata v hnízdě, kterých je až deset, potřebují ohromné 
množství potravy, která sestává hlavně z housenek, obávaných škůdců 
listnatých stromů. 

Mláďata jsou nenasytná a rodiče musí v závěrečné fázi krmení přilétat až 
600krát za den s jedním až dvěma kousky hmyzu. Podle toho si dovedeme 
představit jejich význam pro ochranu stromů v místě jejich působení. Při této 
jejich práci je většinou obtížně postřehneme, jak hbitě kmitají ze stromu na 
strom, kde ve štěrbinách kůry a na listech zaujatě hledají a sbírají škodlivý 
hmyz, který jim samým prospívá, ale škodí stromům. 

Přitom nesmíme zapomínat, že stejné poslání jako sýkorky má mnoho 
dalších druhů hmyzožravých ptáků, které bychom také měli podporovat a 
chránit jako důležitou součást naší přírody. 

                                                                                            Augustin Vlašic 

Naše sýkorky 
 

Mělo by se… Mohlo by se… Musí se… aneb Opožděný, avšak stále aktuální fejeton 
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Navštivte výstavu 
František Horák – židlochovický historik, 

která instalována v Malé galerii RTIC 
k 30. výročí jeho úmrtí. 

 

ZVEME VÁS  

NA VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU,  

KTERÝ SE KONÁ  

25. PROSINCE 2010 V 15 HODIN                      
V ŽIDLOCHOVICKÉM KOSTELE.  

       PŘIJĎTE PROŽÍT PROSTŘEDNICTVÍM 
HUDBY, ZPĚVU A KRÁSNÝCH TEXTŮ 

vánočních NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY V ROCE.   

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

VSTUPNÉ:  120 Kč DĚTI ZDARMA    

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. 12. V RTIC  

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 Povýšení svatého Kříže, Karel Vavřík,  54 Kč 

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

 

Zakupte si jedinečné DVD  

Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice Zámek Židlochovice ––––    zahrada času. zahrada času. zahrada času. zahrada času.     

V omezeném množství k dostání  

v informačním středisku. 

Cena 100 Kč. 

Řádková inzerce 
Doučím v Židlochovicích český jazyk                

(učivo základní i střední školy).                             
Kontakt e-mailem: m.zemca@gmail.com. 

� � � 
Prodejna obuvi KVĚTKA v obchodní pasáži  
na náměstí Míru 29 přijímá k opravě obuv.  

� � � 
Koupím Ederovu kroniku. 

       � 539 083 101 

Inzerujte  

v Židlochovickém zpravodaji. 

Řádková inzerce se třemi 

řádky je uveřejňována zdarma. 
 

SENIOR PASY 
Jihomoravský kraj zahájil projekt SENIOR PASY, jímž chce podpořit obyvatele nad 55 let. 

Jedná se o ucelený a jednotný systém slev na některé výrobky a služby poskytovaný držitelům karet 
Senior pas v oblastech: zdravotnictví, lázeňství, wellnes, cestování, stravování, ubytování, 

vzdělávání, muzea, galerie, spotřební nákupy. 
Slevy lze uplatnit na základě karty na místech vyznačených tímto symbolem: zde platí sleva pro Senior pas. 

Podrobné informace a úplný seznam poskytovatelů slev získáte na www.seniorpasy.cz . 
Kartu může získat zdarma každý obyvatel Jihomoravského kraje, který dovršil 55 let, na základě registrace 

online na www.seniorpasy.cz , telefonicky na čísle +420 543 210 790, nebo na e-mailem na adrese 
info@seniorpasy.cz . Také můžete na podatelně MěÚ Židlochovice nebo na RTIC vyzvednout tištěné 

formuláře a po vyplnění je zaslat na adresu Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. 
Lenka Brázdová, členka rady města 

 

Knihovna Rajhrad pořádá 
 TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU S VÁNOČNÍ TEMATIKOU 

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY RAJHRAD, 
 která se letos koná v prostorách Městské knihovny. 

Potěšit se předvánoční atmosférou můžete už od 15. listopadu. 
Výstava bude přístupná vždy v půjčovních hodinách knihovny 

(pondělí a čtvrtek do 18 hod., ve středu do 15 hod.)  
a potrvá až do Vánoc. 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 9. část   

1580 
21. prosince potvrdil majitel židlochovského panství Fridrich z Žerotína 
židlochovským bratřím jejich privilegia, a to sbor, který byl roku 1566 
vysvěcen, zvon, který byl vojkovskými panu Fridrichovi darován a jím 
postoupen Bratřím, dům od špitálu (za který Fridrich dal špitálu jiný dům) 
– aby v něm bratrský správce bydlil, a tento dům osvobodil od platů, robot 
a ponůcek. Bratrský správce a jeho čeládka směla si pivo svobodně 
opatřovati a vařiti. Dále osvobodil Bratřím půl achtele vinohradu v hoře 
Zaulejtnách, který daroval Bratřím vladyka Jiří Zhořský, daroval a 
osvobodil loučku v Přísnoticích (slove v Poduškách) a dovolil sekati 
v lesech dříví k pálení a jiným potřebám. 

1940 
Stupňujícími se válečnými událostmi a německou okupací 
Československa v r. 1939 bylo do Židlochovic přemístěno z Hustopečí 
koncem r. 1938 reálné gymnázium se všemi žáky i příslušným 
inventářem. Od tohoto roku vyučovalo gymnázium v učebnách 
měšťanské školy v Židlochovicích. Až do vánočních prázdnin r. 1940 sem 
chodilo 278 chlapců a děvčat. V poslední vyučovací den před vánočními 
prázdninami oznámil pak žákům tehdejší správce ústavu prof. Hubert 
Stavěl, že ústav je rozhodnutím úřadů dnem 20. prosince 1940 zrušen 
v celém rozsahu a bude přestěhován do Ivančic. Žákům bylo dovoleno, 
aby přestoupili na ústavy blízké jejich bydlištím. 

1950 
V budově nové sokolovny, která byla právě dokončena, byl kromě jiného 
také loutkový sál. Jeho jeviště bylo veliké 260 x 80 cm, dekorace vysoké 
125 cm, loutky 50 cm voděné na nitích. Hlediště mělo rozměry 4,5 x 14 
metrů a mělo 200 míst. Poprvé se v tomto sále hrálo 12. února 1950.  

 

1960 
Židlochovický státní statek, nositel Řádu práce, patřil stále mezi nejlepší 
zemědělské podniky v republice zejména těmito výsledky: z celkové 
výměry 3 334 ha zemědělské půdy činila orná půda 3 112 ha; hrubá 
rostlinná výroba na této ploše činila 15 424 000 Kčs. Průměrná roční 
dojivost u krav, kterých chovali 988 kusů, byla 2 654 litrů mléka, u prasat 
(celkem 4 555 ks) dosahovali přírůstku 40 dkg na kus a den, snůška vajec 
od 4 000 ks slepic byla v průměru na jednu nosnici 149,86 kusů za rok; 
nebylo proto náhodou, že sem až příliš často přijížděly zahraniční 
návštěvy. Jen v r. 1960 to bylo přes 60 exkurzí, někdy i velmi početných, 
jako např. 1. června, kdy dojela 120 členná skupiny francouzských 
zemědělců.  

1960 
Koncem roku bylo v Židlochovicích v provozu 90 motorových kol do 50 
ccm (Pionýr a Moped), 9 motocyklů nad 50 ccm, 37 osobních automobilů, 
2 trojkolky, 7 sanitních vozů Ústavu národního zdraví, 19 nákladních aut, 
6 traktorů, 1 nákladní auto na fekálie, 2 dodávková auta menší, 
1 nákladní trojkolka, 1 cisternový vůz, 1 dopravní vůz požárníků, 
1 čerpadlo požárníků, 1 motorový desetitunový vál na opravu silnic, 
1 mechanický nakladač pro potřeby správy silnic a 2 frézky. 

1990 
Konány svobodné volby. Zvítězily strany sdružené v  Bloku 
demokratických stran, které získaly 9 168 hlasů. Brzy nato byly konány 
volby do Federálního shromáždění a České národní rady.  

1990 
Pro neefektivnost byl zrušen cukrovar. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

Již v roce 1948 zahájilo moravské zemské muzeum archeologické výzkumy na návrší Cézavy u Židlochovic. Při zemědělských pracích tam byly 
narušovány vrstvy s nálezy z doby bronzové včetně hojných lidských a zvířecích kosterních pozůstatků. V roce 1950 a v dalších letech byly objeveny 
lidské skelety a jejich části v nejrůznějších situacích, často pohromadě se zvířecími kostmi, s keramickými střepy, kameny a také s nálezy bronzových 
předmětů. 

Archeologové se domnívali, že šlo o sídliště z mladší doby bronzové, zničené při nepřátelském vpádu. Tamější obyvatelé podlehli a byli dobyvateli 
vyvražděni. Jiné možné vysvětlení hovořilo o důsledcích pravěké epidemie, kde byli zemřelí jen nedbale naházeni do příkopu a narychlo zaházeni 
kameny a hlínou.  

Podrobné antropologické studium lidských pozůstatků však poskytlo jiné překvapující vysvětlení. Ukázalo se, že jde o lidské oběti a pohřby a že 
nešlo o sídliště, ale o sakrální návrší, na kterém byly prováděny v průběhu dlouhého období krvavé rituály provázené lidskými oběťmi a 
patrně i rituálním kanibalismem.  

Při výzkumech v padesátých letech byly nalezeny kostry celkem 67 jedinců a množství dalších jednotlivých kostí, které byly zřejmě potravními 
zbytky. Podobně jako na zvířecích kostech, jen méně často, se našly i na některých lidských kostech stopy 
štípání, aby byl získán morek a také jemné řezy ostrým nástrojem.  

Výzkumy po roce 1984 vedené archeologem Milanem Salašem přinesly další nálezy tohoto druhu patřící 
do mladší doby bronzové a v letech 1985 a 1993 přibyly překvapující nálezy ze starší doby bronzové (1750 – 
1600 př. n. l.) patřící únětické kultuře.  

Další nečekané překvapení přinesl výzkum v r. 1993 provedený na temeni návrší Cézavy. Byly tu nalezeny 
dvě neúplné kostry, a to mladšího muže ve věku 25–36 let a dívky 14–15 let. Ukázalo se, že na těchto kostrách 
chyběly paže včetně lopatek, u muže navíc nohy od kolen distálně. U dívky byly dlouhé kosti hozeny za její 
záda a kosti nohou od kotníků chyběly. Na prsní kosti muže byl proveden hluboký zásek pronikající kostí. Za 
touto kostí je umístěno srdce a zřejmě to byla rána smrtelná.  

Při zpracování nálezů v laboratoři byl na kostech obou skeletů – muže i dívky – objeveny četné jemné 
zářezy způsobené ostrým předmětem. Uvnitř hrudníku byly objeveny další zářezy na krčcích žeber. Řezy na 
vnější straně pánevní kosti jsou dokladem odřezání sedacího svalstva. 

Mimořádnost těchto objevů na Cézavách spočívá nejen v samotném faktu objevu krutého rituálu 
spojeného s lidskými oběťmi i s rituálním kanibalismem, ale dává nám také nahlédnout do duchovního života 
našich předků. Obdobné nálezy se vyskytují i v pozdějším halštatském období (starší doba železná, asi 600 let 
př. n. l.). Ukazuje se, že tento ritus měl dlouhé trvání.  

 Použito článku Jana Jelínka Neuvěřitelné objevy: pohled na krutý život v době bronzové, který byl uveřejněn 
v Univerzitních novinách Masarykovy univerzity v Brně v březnu 1994. Redakčně kráceno.                                    –kv- 
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Až pojedete z Hodonína do Strážnice, nezapomeňte se zastavit v obci Petrov. Vinařská obec leží asi dva kilometry 
jihozápadně od Strážnice na břehu Baťova kanálu. V blízkosti cíle naší cesty je na pravé straně v blízkosti silnice typická 
slovácká kaplička s nápisem Bože, ochraňuj našu vlasť. 

Předchůdcem obce Petrov bylo vodní hradiště, součást pohraničních opevnění proti Uhrům z časů prvních 
Přemyslovců. Obec byla založena kolem r. 1400 Petrem z Kravař. V 19. století byla známá svými sirnými lázněmi. Nyní je 
proslulá hlavně jako vinařská obec s mnohaletou tradicí. 

V obci se nachází kaplička se slováckou ornamentální výzdobou, ale mnohem známější pamětihodností jsou plže – 
ojedinělý soubor původních vinných sklepů z 18. a 19. století. 

Pod tímto názvem se skrývá komplex 63 historicky cenných původních vinných sklepů ze 16. a 17. století na okraji 
obce Petrov nedaleko Strážnice. Tento nejhodnotnější dochovaný celek lidových vinařských staveb na Moravě byl již 
v roce 1983 vyhlášen vůbec první vesnickou památkovou rezervací v České 
republice. Bílá, vápnem malovaná průčelí sklepů ostře kontrastují s modrou a 

pro oblast Moravského Slovácka typickou podrovnávkou. Jsou to ve břehu hloubené sklepy ve sprašové 
žluté hlíně, zpevněné valenou kamennou klenbou, bez nadzemní části. V čelní stěně klenuté do oblouku 
vede vstup do sklepa s šikmou chodbou zvanou „šija“. Délka sklepů je kolem 15 m, šířka 3 až 4 m. 
V těchto tak zvaných „plžoch“, které jsou připomínány již v 15. století, hledali obyvatelé také úkryt ve 
válečných dobách. Počátky existence sklepů souvisí s obcí Petrov, která je prvně zmiňována 
v historických pramenech v roce 1412 a také s udělením práva obci na opatrování vinic a prodej vína 
z roku 1417. Dnes jsou Plže významnou turistickou atrakcí a cílem vinařských cyklostezek, neboť nabízejí 
ochutnávky dobrého vína spojené s různými společenskými a kulturními akcemi, jako je tradiční Den 
vinařů, který se tu koná každoročně od roku 1968 vždy první srpnovou neděli.                                      –kv–. 

• 27. října, v předvečer 92. výročí vzniku Československé republiky, položil starosta města kytici květin k pamětní 
desce v zámeckém parku.  

• Jako každým rokem, pořádá skautské tředisko Hrozen akci pro své členy i širokou veřejnost jménem Drakiáda. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Ještě před Drakiádou jsme na schůzce vlčat a světlušek draky vyráběli. Akce probíhala v neděli, dne 
24. 10. 2010. Shromáždili jsme se kolem 14 h. před starou radnicí v Židlochovicích. Přišly děti, i dospělí. Po stručném 
zahájení jsme se přesunuli na louku nad starou cihelnou. Přichystali jsme draky, ale bohužel počasí nepřálo, a vítr příliš 
nefoukal, a přesto se většině podařilo dostat draka nad zem. Ti, co neměli takové štěstí, pouze běhali a snažili se uspět 
alespoň v ostatních kategoriích. K dispozici byl teplý čaj a něco malého na zub. Naneštěstí začalo mrholit a tak se celá 

akce poněkud zrychlila. Děti, které měly obzvlášť vydařeného draka, nebo ti, jejichž drak se pohyboval ve velké výšce, dostali diplomy a mohli si 
vybrat odměnu. Všichni ostatní dostali alespoň pamětní list. Po oficiálním ukončení akce zůstali i přes nepřízeň počasí ve vzduchu někteří draci.  
Chtěli bychom poděkovat všem, co přišli a doufáme, že se na Drakiádě 2011 opět uvidíme.                           Skautské středisko Hrozen, Židlochovice 

• V pátek 29. října přinesl deník Rovnost zajímavý žebříček. Bylo v něm seřazeno umístění měst v Jihomoravském kraji v rámci České republiky 
v soutěži Město pro byznys. U měst byla hodnocena dobrá dopravní dostupnost, vstřícná samospráva a kvalitní a bezpečné životní prostředí. 
V rámci celé republiky se na 1. místě umístil jihočeský Písek, 2. místo obsadila Nová Paka ve východních Čechách, 3. se umístil Prostějov a 4. 
Slavkov. Krásné 34. místo se dostalo na Židlochovice, když daleko za námi zůstaly Rosice, Hustopeče, Hodonín, Tišnov, Břeclav, Kuřim, Ivančice 
aj.                                                                                                                                                                                                                                             -rt-  

• Při příležitosti ukončení volebního období 2006–2010 vydala obec Žabčice publikaci, která fotografiemi připomněla změny, kterými v uplynulém 
volebním období obec prošla. A tak mimo úpravy některých komunikací jsme si se zájmem mohli prohlédnout např. ledovou plochu s umělým 
chlazením, fotografie z rekonstrukce sokolovny či mateřské školy, náročnou rekonstrukci Lidového domu, fotbalové hřiště s umělým povrchem a 
osvětlením, snímky z rekonstrukce smuteční síně, pódia a tanečního parketu a sběrného dvora i začínající stavbu koupaliště.                              -rt-  

• Pěkným prvotním počinem byla v neděli 14. listopadu úvodní přednáška z cyklu Město a čas Eduarda Vyhlídala Z dávných dob na práh nového 
věku. Na padesát návštěvníků pozorně vyslechlo devadesátiminutové povídání, které zahrnovalo pravěk a skončilo rokem 1492. Lze doufat, že 
zájem posluchačů neochabne a že i nadále budou s přednášejícím sdílet zajímavé poznatky z dějin našeho města.                                           –kv–. 

• Již třetího ročníku svěcení mladých vín se 11. listopadu na svátek sv. Martina zúčastnilo v kostele asi 70 návštěvníků.  Na ochutnávce vín před 
kostelem se sešlo asi 150 milovníků mladého moku.    

• Svými několika obsáhlými studiemi přispěl do nedávno vydaného třetího Historického věstníku Stříbrska  Mgr. Miroslav Cvrk. Památky 
západočeského Stříbra jsou tu také pojednány v článcích Ing. Hany Hanzlíkové a Ing. Jana Woltze.                                        

Radostné vánoční dny a v nadcházejícím novém roce hojnost zdraví,  
přejí zastupitelé i pracovníci městského úřadu spolu 

s redakčním kolektivem Zpravodaje. 
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