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����  ����  ����      Ze zasedání rady a zastupitelstva města       ����  ����  ���� 

Událost roku – sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 
 

Původní projekt  
židlochovického 

zámku  

 Při vjezdu do zámku je 
dobře patrný padací most.  

Jeden za dvou malých 
domečků byl určen 

dennímu hlídači, druhý 
nočnímu hlídači.  

 
Převzato z DVD Zámek 

Židlochovice – zahrada času. 
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Výběr z usnesení RM 21. ledna 2011 
RM rozhodla: 
� provést opravu vedlejší cesty na hřbitově dle 

varianty „kostka vlastní“ a vyčlenit z rozpočtu 
města na tuto opravu částku max. 150 000 Kč 

� zveřejnit záměr pronájmu areálu letního kina 
v Židlochovicích 

RM schvaluje: 
� zrušení příspěvku na dovoz oběda klientům 

pečovatelské služby ve výši 7 Kč na jeden 
dovezený oběd od 1. 2. 2011  

� studii projektu „Lesopark s mokřadem v lokalitě 
Líchy u Židlochovic“ 

� podat žádost o podporu projektu v rámci 
dotačního programu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v oblasti prevence 
kriminality na rok 2001 zaměřený na bezpečnost 
seniorů ve výši 150 000 Kč 

Výběr z usnesení RM 9. února 2011 
RM bere na vědomí: 
� informace o studii protipovodňové ochrany města 

etapa III (levý břeh Litavy) 
� informaci starosty o probíhajícím výběrovém 

řízení VaK Židlochovicko na kanalizaci na ul. 
Masarykově a na ul. Nad Farou 

RM rozhodla: 
� uzavřít mandátní smlouvu na zpracování zadávací 

dokumentace a administraci výběrového řízení na 
akci „Sběrný dvůr odpadů “ s firmou Jančálek 
s.r.o., U Tržiště 22, Břeclav 

RM doporučuje: 
� ZM souhlasit s převzetím do majetku města 

 

  
Židlochovice od subjektu Česká republika, Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 – Nové 
Město, IČ: 69797111  těchto   pozemků v k. ú. 
Židlochovice zapsaných na LV č. 60000: par. č. 
415/1  manipulační plocha o výměře  876 m2, par. 
č. 415/2  ostatní komunikace o výměře 1203 m2, 
par. č. 415/3  jiná plocha o výměře  492 m2, par. 
č. 416/1  jiná plocha o výměře  245 m2 

RM schvaluje: 
� výdaje na konání sportovních akcí konaných 

v roce 2011  
� finanční příspěvek ve výši 3 000 na charitativní 

pletení v Židlochovicích  
� připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu 
dne 10. 3. 2011 

� ke dni 1. 2. 2011 počet pracovních míst na odboru 
dopravy Městského úřadu Židlochovice 
s úvazkem 1,0 z počtu 11 na 10 míst úředníků  

� zapůjčení nákladního vozidla PRAGA V3S 
táborové skupině Rendy při SDH Židlochovice pro 
letní dětský tábor 

RM ukládá: 
� požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního 
programu „Na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí 
jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí 
Jihomoravského kraje na období 2011“ ve výši 
210 000 Kč 

      

 
RM projednala: 
� současnou situaci židlochovického gymnázia 

v souvislosti s avízovaným a následně 
pozastaveným rozhodnutím Rady JMK o snížení 
počtu tříd víceletých gymnázií  

RM souhlasí: 
� s uspořádáním příměstského tábora ve spolupráci 

se Sdružením Židlochovice v termínu 1. – 5. srpna 
2011, s pozváním patnácti dětí z partnerského 
města Gbely a s finančním podílem města    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z obsahu: 
Informace o sčítání �  

Komise rady a výbory 
zastupitelstva města � 
Čipování psů � Doplnění 
košů na psí exkrementy 
� Stavební úpravy ZŠ � 
NE likvidaci Gymnázia 

Židlochovice �  
Rady zahrádkářům �  

Jednička v dějinách 
Židlochovic – 3. část �  

tip na výlet: 
Z Hradčan přes 

Klucaninu do Tišnova    

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

Komise rady a výbory zastupitelstva města 

Finanční výbor – předseda: Ing. Ivo Janeba, tajemník: Ing. Radmila Kafková, členové: Mgr. Martin Hladký, Ing. Magda Ivičičová, Lenka 
Brázdová, Růžena Strašáková.  

Kontrolní výbor – předseda: Jan Šotnar, místopřeseda: Ing. Pavel Grygar, tajemník: Hana Schönwälderová členové: Mgr. Petr Francán, 
Jaroslav Hlaváč. 

Sbor pro občanské záležitosti – předseda: Karin Rejžková, tajemník: Lenka Tesařová, členové: Eva Bílková, Libuše Kvasničková, Marie 
Štyglicová, Marie Tichá, Jaroslava Chromková. 

Komise technická – předseda: Ing. Dana Wendscheová, PhD., místopředseda: Ing. Petr Maša, tajemník: Ing. Zdenka Koutná, členové: Ing. 
arch. Radovan Chebabi, Jiří Ivičič, Ing. Lukáš Witala, prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., František Dobeš, Ing. Karel Suchánek, Martin Och, Petr 
Prieger, Ing. Karel Král. 

Komise sociální a zdravotní – předseda: Dana Mašová, tajemník: Mgr. Iva Tycová, členové: Ludmila Bártlová, Lenka Brázdová, MUDr. 
Dagmar Kopečková, Marie Vaculková, Jana Kacetlová, MUDr. Slavomír Šmíd, Ivana Tajnerová.  

Komise sportu a mládeže – předseda: Milan Šebek, místopředseda: Mgr. Tomáš Dratva, tajemník: Gabriela Motlíčková, členové: Ing. Josef 
Kratochvíl, Miloš Šedivý, Martina Kučerová, Pavel Floder . 

Komise školská – předseda: Mgr. Miroslava Růsková, místopředseda: Ing. Jana Králová, tajemník: Eva Válková, členové: PhDr. Jitka 
Sýkorová, MUDr. Jitka Valachová, Mgr. Lucie Pazderská, Dagmar Krkavcová, Mgr. Martina Bartáková.  

Komise kultury – předseda: Mgr. David Kopeček, místopředseda: Martin Mžíček, tajemník: Mgr. Martina Bartáková, členové: Zdeňka Vrbová, 
Ing. Barbora Jakubcová, Milena Moudrá, Antonín Houdek, Mirka Šenkyříková, Milan Habart. 

Komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality – předseda: Bc. Petr Svoboda, místopředseda: Mgr. Petr Dvorník, tajemník: Bc. 
Bibiana Janebová, členové: Tomáš Kacetl, Milan Šebek, Pavel Bravenec, Lukáš Gryc. 

Komise životního prostředí – předseda: MVDr. Pavel Forejtek, tajemník: Ing. Martin Dratva, členové: Mgr. Petr Dvorník, Ing. Jakub Kratochvíl, 
Ing. Milan Komenda, Ing. Jan Vitula, Jiří Křenek, Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. 

Povodňová komise – předseda: Vlastimil Helma, tajemník: Ing. Zdenka Koutná, členové: Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Jan Vitula, Ing. Jana 
Králová, Lenka Brázdová.   

Komise pro sociálně – právní ochranu dětí – předseda: MUDr. Petr Kolegar, místopředseda: MUDr. Jitka Valachová, tajemník: Zdenka 
Mácová, DiS, členové: Mgr. Eva Teplá, Veronika Nováková, Bc. Sylva Pelechová, Dagmar Špunarová.                                                                       -rt- 
 
Čipování psů  

S účinností ode dne 1. ledna 2006 byla přijata Zastupitelstvem města Židlochovice obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2005, o 
trvalém označování psů na území města Židlochovice. 

Tato vyhláška stanoví povinnost každého chovatele psa nechat jej trvale označit identifikačním čipem u veterinárního lékaře, přičemž náklady na 
toto označení do výše 260 Kč nese město Židlochovice a náklady nad 260 Kč nese ze svého chovatel. Ten je také povinen pro účely evidence 
chovatelů psů oznámit finančnímu odboru Městského úřadu Židlochovice své jméno, příjmení a bydliště nebo název a sídlo (jde-li o právnickou osobu), 
případně způsob, kterým si přeje být kontaktován při nalezení jeho psa. Dále chovatel uvede jméno psa a doloží identifikační číslo psa. Porušení této 
vyhlášky lze postihnout podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokutou do výše 30 000 Kč. 

JUDr. Ludmila Čermáková, vedoucí odboru vnitřních věcí 
Doplnění košů na psí exkrementy 

V  lednu bylo ve městě provedeno doplnění odpadkových košů určených především na psí exkrementy. Byly doplněny 3 koše, čtvrtý bude doplněn 
v jarním období. Plastové padesáti litrové koše jsou vybaveny zásobníkem s igelitovými pytlíky a kovovým krytem. Koše jsou umístěny v lokalitách, 
které jsou často využívány k venčení psů. Celkem po doplnění bude po městě rozmístěno 14 košů na psí exkrementy a to na těchto místech: 

1. sídliště Družba – 2 ks;  2. Masarykova ulice u veterinární ordinace; 3. psí výběh u řeky Svratky naproti sídliště Družba;  4. u farské zdi v blízkosti 
starého hřbitova; 5. Žerotínovo nábřeží – u cyklostezky mezi mostem a lávkou; 6. hráz řeky Svratky u lávky; 7. Zámecká ulice – u bytového domu č. p. 
234; 8. Nádražní ulice – u chodníku na hrázi u telekomunikačního stožáru;  9. ulice kpt. Rubena – křižovatka s Alšovou ulicí; 10. Tyršova ulice – roh 
školního hřiště u trafo stanice; 11. Janáčkova ulice; 12. Meruňková ulice – křižovatka s ulicí Komenského; 13. mezi protipovodňovou hrází a garážemi 
na ulici Brněnská (bude osazeno na jaře) 

Žádáme všechny majitele psů, aby využívali těchto košů a důsledně uklízeli exkrementy po svých psech na veřejných prostranstvích. Přispějete 
tím k čistějšímu a důstojnějšímu vzhledu našeho města. Bohužel velké množství majitelů po svých psech exkrementy vůbec neuklízí. Nejvíce je to 
patrné v tomto období, kdy roztaje sníh. 

Město Židlochovice proto plánuje na měsíc březen zvýšit kontrolní činnost městské policie v oblasti udržování čistoty veřejných prostranství a 
dodržování obecně závazné vyhlášky města č. 4/2005. Všichni majitelé psů, kteří budou přistiženi při znečišťování veřejných prostranství a porušování 
vyhlášky města č. 4/2005, budou nekompromisně pokutováni. 

 Děkujeme za pochopení.                                                                                                        Ing. Martin Dratva, odbor investic a místního hospodářství 

Informace o dokončení projektu ,,Stavební úpravy ZŠ Židlochovice – zateplení objektu“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské 
unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Minulý rok byl zdárně dokončen projekt 
„Stavební úpravy ZŠ Židlochovice – zateplení 
objektu“, který byl zahájen v červnu 2010. Projekt 
byl realizován z prostředků Evropské unie v 
rámci Operačního programu životní prostředí – 
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Fondu soudržnosti. V rámci projektu bylo provedeno zateplení Základní školy v Židlochovicích. Byla zateplena střecha, obvodové pláště budov a 
provedena výměna oken.  

Realizací zateplení jsou předpokládány úspory energie v celkové výši 1 976 GJ/rok, což představuje snížení emisí CO2 o 107 t ročně. Budou tak  
naplněny cíle projektu, kterými jsou především snížení spotřeby energií a paliv, snížení produkce emisí a snížení nákladů na vytápění.  

Financování a náklady projektu: celkové náklady projektu byly 12 137 449 Kč, celkové způsobilé (uznatelné) náklady 8 624 149 Kč (100%). 
Z toho: dotace z EU (Fond soudržnosti):  7 330 525,65 Kč (85%), dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR: 431 207,45 Kč (5%). Vlastní zdroje 
města celkem (uznatelné + neuznatelné): 4 375 744,90 Kč.  

Na realizaci projektu se podílely následující subjekty: realizace stavby: INTER – STAV, spol. s r.o.; projekt a energetický audit: DEA 
ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s.r.o.; dotační management: ECO – Management, s.r.o.; výběrové řízení: Jan Husák. 

Jaroslav Goš, odbor investic a místního hospodářství 
Plánování sociálních služeb na Židlochovicku 

Plánováním sociálních služeb se v Židlochovicích zabýváme již od roku 2006. Pro plánování byla zvolena metoda komunitního plánování. Podstatou 
komunitního plánování je, aby se sešli zástupci všech účastníků, kterých se tato problematika týká, jsou to uživatelé služby, poskytovatelé služby a zadavatelé 
(financující služby). Společně potom vyhodnotí, jaké služby v regionu máme, jaké služby občané potřebují, co nám chybí a plánují velmi důležité zajištění 
financování služeb. Na podzim roku 2010 proběhl v našem regionu, v rámci projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji“, průzkum na zjištění potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb. Průzkum, na kterém se podílelo 77 respondentů z našeho 
regionu, zajišťovala pro JmKÚ odborná firma a byl zaměřen na nejpočetněji zastoupené cílové skupiny. Dotazována byla skupina seniorů, zdravotně 
postižených, dětí a mládeže do 26 let a rodin. Velmi zajímavé výsledky výzkumu budou použity pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb Židlochovicka 
na léta 2011–2014. 

Podrobnější informace z výzkumu můžete najít na: www.zidlochovice.cz/socialni-sluzby, nebo jsou k nahlédnutí na Pečovatelské službě v Židlochovicích, 
Masarykova č. 115 po telefonické domluvě: 547 238 578.   

 Za koordinační skupinu Lenka Brázdová, členka rady města Židlochovice a koordinátorka pro plánování sociálních služeb ORP Židlochovice    
 
Zpráva o činnosti matriky v roce 2010 

Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice. 
V roce 2010 bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 87 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 43 sňatků, 31 sňatků bylo 

uzavřeno v zámecké kapli, v zámecké obrazárně byl uzavřen 1 sňatek, v zámecké zahradě byly uzavřeny 2 sňatky, 1 sňatek byl uzavřen zahradnickém centru 
Hortis, v rodinném domku v Hrušovanech u Brna byl uzavřen 1 sňatek. Církevních sňatků bylo 8 (2 sňatky v kostele v Židlochovicích, 1 sňatek byl uzavřen 
v kostele v Hrušovanech u Brna, 2 sňatky v evangelickém kostele v Nosislavi, v zámecké kapli v Židlochovicích byl uzavřen 1 sňatek českobratrskou církví 
evangelickou a 1 sňatek byl uzavřen církví bratrskou). 

V roce 2010 jsme oddávali mimo Židlochovice, a to v prostorách rodinného domu v Hrušovanech u Brna.   
Jako každý rok, tak i v loňském roce, jsme měli zahraniční snoubence. V obřadní síni vstoupily do stavu manželského dvě občanky Slovenské republiky 

s občany Česka a jedna občanka Ukrajiny uzavřela manželství s naším občanem. 
Po dlouhých letech se v našem správním obvodu narodilo dítě. Stalo se tak v Nosislavi dne 28. 06. 2010, chlapeček dostal jméno Michael.  
Úmrtí na území obcí v matričním obvodu Židlochovice: Hrušovany u Brna 18 úmrtí, Medlov 1 úmrtí, Nosislav 4 úmrtí, Přísnotice 3 úmrtí, Unkovice 2 úmrtí, 

Vojkovice 2 úmrtí, Žabčice 2 úmrtí, Židlochovice 9 úmrtí  
Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimace byla provedena celkem  2 686krát, legalizace 

1 977krát.    
Žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo podáno 408, výpis z obchodního rejstříku byl vyhotoven 71x  (projekt Czech POINT).  Žádostí o zřízení datových 

schránek nebo o zneplatnění stávajících přístupových údajů do datových schránek a vydání nových přístupových údajů bylo přijato 45, zkonvertováno bylo 59 
dokumentů. 

Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 16krát.  Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti byl sepsán 59krát.  Změna příjmení byla 
povolena 5krát. Žádost o vystavení Osvědčení o státním občanství České republiky si podalo 9 občanů. Bylo přijato a odesláno 5 žádostí o zápis matriční 
události do Zvláštní matriky v Brně, přijato bylo pět žádosti o vystavení dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem nebo v 
cizině. 1 cizinec, po udělení státního občanství České republiky, složil v obřadní síni do rukou tajemníka úřadu státoobčanský slib.  

Přiděleno bylo 21 čísel popisných a evidenčních.      
V  roce 2010 se narodilo celkem 43 dětí s trvalým pobytem v Židlochovicích.  Zemřelo 39 občanů našeho města, z trvalého pobytu se odhlásilo 82 občanů. 
K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo v loňském roce 139 osob. Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 2010 zrušen 32 občanům našeho 

města. Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny, což je Židlochovice, Masarykova 100. Na této adrese je k dnešnímu dni přihlášeno 107 občanů. 
K 31. 12. 2010 mělo město Židlochovice 3 304 obyvatel.                                                                                                                       L. Tesařová, matrikářka 

 
 
▪  Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s  

jeho služebním číslem a termín první návštěvy k předání sčítacích formulářů. 
▪ Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České pošty (poštovní doručovatelé) a všichni budou mít velkou speciální 
   brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem "Česká pošta". 
▪  Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem a současně 
    předloží svůj osobní průkaz.  
▪  Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu na úřední desce městského úřadu. 
▪ Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit telefonicky. 
▪  Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě další osoba. 
▪ Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu. 
▪ Ve dnech od 26. března až 14. dubna 2011 bude v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin v budově radnice (prostory turistického a informačního 

centra) zajištěn bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení pro ty židlochovické občany, kteří budou chtít využít možnosti vyplnit sčítací 
formuláře v elektronické podobě. Podrobné informace k tomu budou uvedeny na informačních letáčcích a na internetových stránkách www.scitani.cz. 
Formuláře budou dostupné i z adresy Českého statistického úřadu www.czso.cz. 

                                                                                                                                 JUDr. Ludmila Čermáková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

Pokyny ke sčítání lidu, domů a bytů 2011 
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    Historický přehled 
    sčítání v Židlochovicích 
    podle Českého 
    statistického úřadu 
 
    V r. 1940 se sčítání 
    neprovádělo 
 
    Zdroj: internet –  
    www.sčítání.cz 
 
 
 
 

Sčítání 
v roce 

Počet obyvatel Počet domů 

1869 2 826 262 

1880 2 651 299 

1890 2 635 286 

1900 2 613 335 

1910 2 514 358 

1921 2 562 376 

1930 2 764 501 

1950 2 508 547 

1961 2 782 563 

1970 2 855 570 

1980 3 443 618 

1991 3 251 649 

2001 3 087 661 

Informace o sčítání 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší 

velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011.  
      Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební 
sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. 
      Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho 
výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v 
roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací 
při sčítání je Česká pošta, s. p.  

Novinky sčítání lidu 2011 
      Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí 
s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích 
sčítání:  

• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.  

• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné 
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. 
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má 
rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je 
on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací 
patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.  

• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.  

• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy 
prostřednictvím datových schránek.  

• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum 
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.  

• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve 
kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými 
daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.                                        –rt–     

- 

Předchůdci moderních sčítání 
Sčítání patří k nejstarším statistickým 

akcím vůbec. Na našem území se soupisy 
obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy 
byly prováděny k vojenským a daňovým 
účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze 
část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území je 
považován soupis majetku litoměřického 
kostela z roku 1058, který je součástí 
zakládací listiny knížete Spytihněva II.  

Za významný mezník pak lze označit 
datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent 
císařovny Marie Terezie o každoročním 
sčítání lidu – novou kapitolu v historii 
sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii 
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. 
Poprvé se konalo současně a jednotně na 
celém území soustátí. Soupis mělo nejprve 
provést duchovenstvo podle farností, 
posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se 
uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a 
jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a 
o hospodářskou charakteristiku majitele 
domu. Sčítání konané v roce 1754 bylo 
výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18. 
století, i když umožňují poprvé stanovit 
hustotu osídlení podle krajů a poskytují 
některé další informace o sociálním složení 
obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající 
míra obav z rostoucích daní, odpor šlechty 
proti centralistickým snahám dvora, k 
němuž se postupně přidávala i církevní 
hierarchie, vedly k četným zkreslením. 

V roce 1777 byl vydán nový 
konskripční patent, který se s mírnými 
změnami a odchylkami stal základem 
soupisů až do roku 1851. Opět bylo 
zachyceno veškeré přítomné obyvatelstvo, i 
když nadále bylo detailnější třídění podle 
sociálního postavení a věku prováděno 
pouze u mužů. Od 80. let 18. století byly na 
panstvích (později v obcích) a městech 
založeny tzv. populační knihy, v nichž byla 
zachycena zvlášť každá rodina se všemi 
členy domácnosti; případné změny (úmrtí, 
narození atd.) byly do těchto knih zanášeny 
na základě ohlašovací povinnosti hlavy 
rodiny. Konskripcí provedenou v roce 1851 
končí souvislá řada soupisů domácího 
obyvatelstva na našem území.  

V roce 1857 se uskutečnilo sčítání lidu, 
které je označováno jako přechod mezi 
soupisy obyvatel a moderními sčítáními lidu. 
Konalo se poprvé k jednomu dni 31. 10. 
1857, a to podle císařského nařízení z 23. 
března 1857 č. 67.  

Další významnou etapu v novodobých 
dějinách sčítání lidu v Rakousku zahájil 
zákon přijatý v roce 1869. Na jeho základě 
bylo na začátku roku 1870 provedeno 
sčítání lidu, které zachytilo stav ke dni 31. 
12. 1869.  

     
          Zdroj: www.scitani.cz  
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NE likvidaci Gymnázia Židlochovice: petice, prohlášení starostů, otevřený dopis  
 

20. ledna 2011 byla židlochovická veřejnost zaskočena rozhodnutím Jihomoravského kraje. Ten nepovolil přijímací řízení pro 
žáky do prvních tříd několika gymnáziím v kraji a mezi nimi i Gymnáziu v Židlochovicích. 

Uvádíme několik dokumentů, které jsou reakcemi na toto rozhodnutí. 

Ing. Stanislav Juránek, náměstek Jihomoravského kraje 
Vážený pane náměstku, 
my, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svůj nesouhlas s rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje, jímž bylo zrušeno letošní přijímací řízení do 

prvního ročníku osmiletého Gymnázia Židlochovice. Považujeme toto opatření za první krok k postupné likvidaci školy. 
Gymnázium Židlochovice vzniklo jako výdobytek demokratického vývoje v první polovině 90. let a za poměrně krátkou dobu své existence se stalo 

významným vzdělávacím a kulturním centrem židlochovického regionu. O studium se tu každoročně uchází téměř dvojnásobný počet žáků, než může 
škola přijmout. Kvalitu přijatých žáků jasně prokázalo nedávné testování prvních ročníků víceletých gymnázií, v němž škola dosáhla špičkových 
výsledků. Stejně úspěšní jsou i studenti vyšších tříd, kteří se během studia účastní srovnávacích testů pořádaných renomovanými organizacemi 
CERMAT a Scio. Rovněž maturitní generálka na podzim loňského roku prokázala dobrou připravenost posledního ročníku na závěrečné zkoušky. 
Absolventi gymnázia s úspěchem studují na vysokých školách a nacházejí uplatnění ve společnosti. 

V poslední době se hodně hovoří o poklesu vzdělanosti žáků v České republice ve srovnání s jinými zeměmi. Žáci Gymnázia Židlochovice se v 
roce 2006 zúčastnili testování v rámci mezinárodního výzkumu PISA a mezi 54 víceletými gymnázii z celé ČR se škola dostala v testu čtenářské 
gramotnosti na první, v matematice na sedmé a v přírodních vědách na čtvrté místo v republice. 

Ani z ekonomického hlediska není důvod k rušení školy. Gymnázium sídlí v rekonstruované budově a jeho provozní náklady patří k nejnižším v 
kraji. 

Jsme přesvědčeni, že argumenty, které uvedla Rada JMK jako zdůvodnění svého rozhodnutí (vysoké náklady, pokles počtu uchazečů o studium, 
snižování kvality vzdělání, nenaplněné kapacity), se ani v jednom bodě netýkají Gymnázia Židlochovice. 

Obracíme se proto na Vás, vážený pane náměstku, a věříme, že vahou své osobnosti i funkce se zasadíte o to, aby Rada Jihomoravského kraje 
změnila své rozhodnutí o zrušení letošního přijímacího řízení na Gymnáziu Židlochovice. 

Děkujeme. 
Za petiční výbor: 
Ondřej Mahovský, Sídliště 543, 664 62 Hrušovany u Brna, Dana Saňková, Nádražní 197, 664 63 Žabčice, Mgr. Antonín Továrek, Krymská 
5, 625 00 Brno 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
Mgr. Antonín Továrek, Krymská 5, 625 00 Brno 
Podpisový arch k petici 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 
Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice NE likvidaci Gymnázia Židlochovice! 
Za petiční výbor:  
Mgr. Antonín Továrek, Krymská 5, 625 00 Brno 

Na petiční archy se k 31. lednu 2011 podepsalo 10 121 občanů! 

 ———— ▪  ▪  ▪ ———— 
Prohlášení starostů regionu 

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 schválila Rada Jihomoravského kraje snížení počtu tříd osmiletých gymnázií. Jednou ze škol, kterých se to má týkat je i 
Gymnázium Židlochovice. Toto snížení v podstatě znamená postupný zánik Gymnázia v Židlochovicích.  

Tomuto kroku, který je pro Gymnázium Židlochovice v podstatě likvidační, nepředcházela žádná širší odborná diskuse, vedená mezi JMK a 
gymnáziem. Nebyla také předložena analýza, na základě které by byla stanovena kritéria pro výběr škol, u kterých budou provedeny změny.  

Ze strany JMK se jedná o krok nesystémový. Omezuje za účelem postupného zrušení školu, která je mezi ostatními institucemi hodnocena 
velmi dobře. Nemá problém s naplněním tříd. Počet zájemců o studium je každoročně značně vyšší než počet žáků, které škola přijímá. Její žáci mají 
vynikající výsledky, jak v rámci kraje, tak i celé republiky.  

Z 54 víceletých gymnázií, která se testování v naší republice zúčastnila, bylo gymnázium v testu čtenářské gramotnosti na prvním místě, v testu 
matematické gramotnosti na sedmém.  

JMK a náměstek hejtmana Stanislav Juránek, nepředložili žádný racionální argument, proč zrovna gymnázium v Židlochovicích má být 
zrušeno. Na jih od Brna tak zůstává zachováno pouze gymnázium v Mikulově, kdežto na sever od Brna zůstávají gymnázia všechna.  

Rada JMK vydala rozhodnutí měsíc před podáváním přihlášek na střední školy. Jedná se o krok, který je naprosto nesystémový a je 
v důsledku namířen proti občanům a zejména dětem, které právě v těchto dnech přihlášky podávají, a které se na přijímačky poctivě připravují.  

Žádná z politických stran, která je v radě JMK zastoupena, tedy ČSSD a KDU-ČSL nepsala ve svém volebním programu o snižování výkonu 
některých středních škol, které mají postupně směřovat k jejich likvidaci.  

V Židlochovicích 24. 1. 2011  
———— ▪  ▪  ▪ ————  

Otevřený dopis Ing. Stanislavu Juránkovi 
Vážený pane náměstku! 
Jsem nemile překvapen úmyslem zrušit Gymnázium v Židlochovicích. Mrzí mne toto rozhodnutí o to víc, že jsem stál u jeho zřízení. 
Dovolte mi připomenout některé souvislosti, které možná nevíte. V roce 1938 nacisté zrušili Gymnázium v Hustopečích a přemístili ho do 

Židlochovic. Gymnázium v Židlochovicích bylo zrušeno a přemístěno do Ivančic v r. 1940. Byla to tehdy svévole státních úředníků a 
administrativní zločin. 
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Rady zahrádkářům a pozvánka do vinotéky 
 

Po osvobození v roce 1945 bylo nadšenými pracovníky postupně vybudováno muzeum, ve kterém bylo shromážděno na 5 000 exponátů. Někdy 
koncem padesátých let přes protesty tehdejšího Městského národního výboru bylo muzeum zrušeno, cenné sbírky přemístěny do muzea v Ivančicích 
a v depozitářích se později „rozptýlily.” Byla to tehdy svévole státních úředníků a administrativní zločin. 

V roce 1956 byla v Židlochovicích nezapomenutelným amatérským badatelem Františkem Horákem objevena hrobka Žerotínů. Ti byli velice 
pokrokoví a nábožensky snášenliví, a tak na svém panství mohli nerušeně vyznávat svoji víru i Čeští bratři.  Hrobka měla být zachráněna, existují 
k tomu i příslušné projekty. Nedošlo k tomu. Byla to tehdy svévole státních úředníků a administrativní zločin. 

Nyní pod Vaším vedením má být postupně zrušeno židlochovické gymnázium. Je to svévolné politické rozhodnutí a mohlo by to být také 
posuzováno jako administrativní zločin. 

Všichni politikové, včetně Vás, jistě chápou důležitost investic do vzdělání naší mládeže a jsou o tom ochotně kdykoliv příležitostně 
plamenně hovořit. Jistě máte potřebný vzdělanostní přehled a dalšími detaily Vás proto nemusím unavovat.  

Žádám Vás, abyste byl tak laskav a zdůvodnil nejen mně, ale židlochovické veřejnosti důvody Vašeho nekoncepčního rozhodnutí.  

Podstatná část z otevřeného dopisu, který byl 31. ledna 2011 zaslán Karlem Vavříkem náměstkovi Jihomoravského kraje Ing. Stanislavu Juránkovi. 

———— ▪  ▪  ▪ ———— 
Hejtman Michal Hašek 31. ledna rozhodnutí rady JmK o snížení počtu tříd osmiletých gymnázií pozastavil. 

———— ▪  ▪  ▪ ———— 
Valná hromada Regionu Židlochovicko 

V úterý 8. února 2011 se v Židlochovicích uskutečnila valná hromada dobrovolného svazku obcí Region Židlochovicko. Valné hromady se zúčastnilo 
16 představitelů obcí regionu. Jedním z projednávaných bodů bylo zachování gymnázia v Židlochovicích. Předseda svazku obcí pan Vlastimil Helma zde 
konstatoval: 

 …že rada JMK schválila dne 20. 1. 2011 snížení počtu tříd na gymnáziu v Židlochovicích. Toto rozhodnutí vyvolalo bouři nespokojenosti z řad občanů, 
studentů a jejich rodičů a celé široké veřejnosti. Petici proti zrušení podepsalo přes deset tisíc občanů. Zastupitelům kraje bylo zasláno prohlášení starostů 
s žádosti o přehodnocení rozhodnutí.  

Na setkání starostů regionu byl s žádostí o vysvětlení situace pozván radní pro školství JMK Ing. Stanislav Juránek, předseda komise pro výchovu a 
vzdělávání RNDr. Miloš Petrů a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Jiří Janda. Účast na jednání přislíbil Ing. Stanislav 
Juránek.  

31. 1. 2011 hejtman usnesení rady ve věci omezení výkonů víceletých gymnázií pozastavil a přislíbil, že se bude aktivně zajímat o průběh komunikace 
a nastavení budoucí komunikace se školami a veřejností v otázce osmiletých tříd na gymnáziích.  

Přes toto prohlášení Ing. Juránek svoji účast na setkání starostů regionu den před jejím konáním z důvodu pracovní zaneprázdněnosti zrušil. Starosta 
Židlochovic operativně požádal hejtmana JmK o vyslání jiného kompetentního zástupce vedení Jihomoravského kraje, nikdo však vyslán nebyl.  

Valná hromada obcí regionu pak jednomyslně přijala následující usnesení:  
Valná hromada vyzývá hejtmana Jihomoravského kraje, aby v souvislosti s plánovanou optimalizací víceletých gymnázií v následujícím období 

postupoval koncepčně a v úzké spolupráci se zainteresovanými řediteli škol. Region Židlochovicko očekává, že představitelé Jihomoravského kraje 
představí koncepci k diskusi, která bude obsahovat jasně stanovená racionální kritéria, podle nichž se bude při plánované optimalizaci škol postupovat.  

Starostové si z jednání odnesli informaci, že děti z jejich obcí mohou opět podávat přihlášky na židlochovické gymnázium.  

Kadeřavost broskvoní  
bývá každoročním problémem při pěstování broskvoní. Na mladých 

listech vznikají zpočátku mírně vypouklé žlutozelené, později červené 
puchýřovité skvrny. Ty se rychle zvětšují, zduřují a deformují listy. Na 
spodních částech listů se v květnu utvářejí bělavé povlaky houby. Napadené 
listy opadávají a stromy jsou nuceny vytvářet listy nové.  

Původcem kadeřavosti je mikroskopická houba, která přezimuje většinou 
na povrchu kůry větviček a kmenu stromů, někdy však i pod šupinami 
pupenů. 

Velmi důležitý je termín ošetření. Teoreticky je možné ošetřovat kdykoliv 
od opadu listů na podzim do doby, kdy začínají rašit vrcholové (terminální)ú 
pupeny. Prakticky se nyní používají tři postřiky v předjaří do doby rašení.  

Rozvoj choroby začíná v době, kdy součet hodin dnů teplejších dnů více 
než 7°C od začátku ledna přesáhne 10 hodin. Tyto hodiny se neustále sčítají 
a nerozhoduje ani to, že jsou mezi nimi chladné dny. Jakmile „teplé“ hodiny 
překročí tuto sumu, aplikujte tři postřiky po sedmi dnech až do doby rašení. 
Přípravků na ochranu broskvoní je několik. Někdo preferuje měďnaté, jiný 
zase přípravky jiných skupin účinných látek. Žádný přípravek však při silném 
tlaku této choroby nedokáže zcela potlačit její výskyt.  

Nyní existuje novější řešení – jedná se o přípravek KOCIDE 2000, který 
se prodává ve formě granulí. Skvěle se rozpouští a po uschnutí nedochází u 
něho ke smývání deštěm.                                                      

Převzato z deníku Rovnost 3. 2. 2011.                
       Další zajímavé informace naleznete na www.zahrada-vkapse.cz. 
 

 

Povídání o víně 
Rádi bychom reagovali na článek uveřejněný v Židlochovickém 

zpravodaji č. 2/2011 „Štěpánský košt nejen pro občany Židlochovic aneb 
Vzpomínky na budoucnost“, jehož autorem je prof. MUDr. Peter Wendsche, 
CSc.. Autor ve svém příspěvku uvádí, že: „...nesmíme zapomenout na 
podzimní burčákovou slavnost a také na pravidelná setkání Povídání o víně, 
která připravuje Regionální turistické informační centrum města ve spolupráci 
s místní organizací ČZS“.       

Cyklus Povídání o víně pořádá RTIC pod záštitou Vinařství Flajšinger. 
Jednotlivá setkání probíhala ve vinotéce Židlochovice od ledna 2008 do 
června 2010. Celkem bylo 23 setkání, která byla vždy uvedena krátkou 
přednáškou k daným odrůdám. Přednášky zajišťovala Ing. Ivana 
Flajšingerová, Ph.D., poté následovala degustace, kterou řídil Jan Flajšinger. 
Návštěvníci během těchto večerů ochutnali 289 vzorků vín, z nich přes 
polovinu zajistilo Vinařství Flajšinger a další vzorky byly od vinařů z jižní 
Moravy, ze soukromého archivu a také ze zkušební stanice pro vinnou révu 
Znojmo. Část vzorků poskytli vinaři nabízející víno ve vinotéce a část přinesli 
sami návštěvníci. Jen minimum vzorků muselo být zakoupeno pořadateli.  
     Město Židlochovice si v roce 2009 podalo na tento cyklus žádost o dotaci 
na Vinařský fond, kterou díky reputaci cyklu získalo. Dotace činila 5 000 Kč a 
byla určena na propagaci akce, na výrobu CD s přednáškami a na honorář 
přednášejícím.     

P. S: Zveme Vás na náhradní termín přednášky Setkání s víny 
Francie v pátek 18. 3. 2011 v 18 hodin ve vinotéce RTIC. 

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D., 

 

Moudrá slova              Duch sjednocující Evropy – to je příklad, který může následovat celý svět.  
                                                                                                                                                                 Dalajláma 
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TIP NA VÝLET  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Z Hradčan přes Klucaninu do Tišnova 
I v zimě se může dělat turistika. Není to poprvé, kdy židlochovičtí turisté vyrazili i v mrazivém počasí na výlet. 
První z letošních výletů klubu turistů směřoval na Tišnovsko. V sobotu 29. ledna 2011 za mrazivého rána a inverzní mlhy 

jsme se vydali vlakem do Hradčan u Tišnova a z malého nádraží pěšky po modré značce na zalesněný vrch Klucanina. 
Samotný kopec je jeden ze dvou nejznámějších v okolí starobylého Tišnova a kousek pod jeho vrcholem, v nadmořské výšce 
402 m n m., se tyčí zdaleka viditelná rozhledna stejného jména. Nástup na cestu lesem byl dost náročný, ale na vrcholu a po 
té i u rozhledny jsme byli za tři čtvrtě hodiny. Tady nás sice provázela stále inverzní mlha, ale při výstupu na téměř 
třicetimetrovou rozhlednu se přece jen začalo prodírat slunce a při sestupu do Tišnova už zazářilo naplno. Pěkná pohoda a 
náhodné setkání s bývalou obyvatelkou ze Židlochovic nás na tišnovském náměstí vyburcovaly k dalšímu výstupu. Za 
necelou hodinku jsme zdolali i skalnatý vrchol Květnice tyčící se v nadmořské výšce 470 m nad Tišnovem ze severozápadní 
strany a po sestupu příjemnou lesní cestou jsme tradičně zakončili výlet občerstvením v malé restauraci Sklep. 

Cesta vlakem integrovanou příměstskou dopravou byla novou zkušeností, kterou využijeme i na dalších výletech. 
Mgr. Miroslav Cvrk 

 

InzerujteInzerujteInzerujteInzerujte    
    vvvv    Židlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodaji    

Řádková inzerce se třemi řádky  
je uveřejňována zdarma. 

�  �  � 

Ceník: 
A4 – 3 482 Kč    A5 – 1 741 Kč  
 A6  – 871 Kč     A7  – 436 Kč  

A8  – 218 Kč 
Kontakt: 

martina.krizova@zidlochovice.cz 
 

 

 

NABÍDKA PRODEJE  
ORNÉ PŮDY 

výměra: 15 891 m2222 
lokalita: ulice Komenského  

(Revolníky) 
Cena: 200 Kč/m2 2 2 2  

Dle návrhu zadání ÚP 
Židlochovice  

je tato lokalita zadána  
k prověření možnosti 

 lokalizace ploch pro bydlení.  

        � 542 220 349 - 50,            
mobil: 602 503 450  
www.realgarant.cz 

 

Prosím občany Židlochovic o pomoc při odchycení zaběhnuté 
kočičky. Je převážně bílá a na zádech a hlavě má partie 

šedmourovaté, ocásek má tmavě pruhovaný. Kočička je očkovaná. 
Pokud jste na Vaší zahrádce nebo u Vašeho domu zaznamenali 

v poslední době takovou kočičku, prosím, odchyťte ji. Kočička 
nemá dlouhou zkušenost u lidí v domácnosti, proto je plachá, ale 
na potravu se dá nalákat. Protože se ocitla v neznámém prostředí, 

je možné, že se pohybuje po Židlochovicích po setmění. Pokud 
přijde na dosah ruky, stačí ji uchopit za kůži za krkem a pak vložit 
do jakékoli tašky či krabice s otvorem pro dýchání. Odchycenou 

kočku lze předat panu MVDr. Vašákovi na veterinární ambulanci na 
ul. Masarykova, nebo volat 723 036 613, případně 547 236 223. 

Nálezce odměním!!! 
Děkuji, že Vám není lhostejný osud zvířete. 

 
 

Připravujeme 

besedu pro důchodce  

na čtvrtek 28. dubna.  

SPOZ     
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Jednička v dějinách Židlochovic – 3. část  

1711 
Tehdejší majitel židlochovického panství Filip Ludvík hrabě Sinzendorf velmi 
přál myslivosti. 31. března 1711 tak nařídil svému lesmistrovi, aby k ochraně 
srnců a koroptví vysadil lesíky na židlochovickém kopci, u Hrušovan a 
Nového Dvora. V mnoha lesních úsecích bylo zakázáno pást dobytek a kositi 
trávu a lesníkům bylo nařízeno sbírat bažantí vejce a chránit bažantí hnízda. 
V instrukci z 1. listopadu téhož roku se lesmistrovi přikazuje brzké dohotovení 
bažantí komory, aby se mohlo co nejdříve započít s chytáním bažantů. 

1721 
5. března 1721 vydává hrabě Sinzendorf další významnou lesní instrukci, 
v niž lesmistrovi ukládá postavení nových lizů v lesích, krmení černé zvěře a 
odhánění koroptví z hraničních pozemků směrem do středu panství. Na zimu 
mají myslivci nachytat asi 100 párů koroptví, které se mají do jara přechovat 
ve zvláštních komorách a na jaře vypustit do lesíků – remízů v nejlepších 
revírech. V 17. bodu této instrukce se odsuzuje špatné hospodaření 
s bažanty. Konečně se tam doporučuje zřídit novou oboru za velkou zahradou 
u zámku a mezi Blučinou a Vojkovicemi založit novou bažantnici. Ulovená 
zvěř byla ze Židlochovic dopravována i do Vídně.  

1891 
Protože dosavadní hřbitov ve středu města  –  u dnešní zvonice  – již  dlouho 
 

nevyhovoval, zřídilo město nový hřbitov u silnice do Nosislavi. První pohřeb 
na novém hřbitově se konal 18. března 1891, kdy zde byla pochována Marie 
Kromusová, manželka ponocného a zvoníka. V témže roce pořídil také obec 
pohřební vůz, na kterém byl po prvé vezen 14. prosince 1891 zemřelý farář 
Antonín Libosvarský.  

1951 
V Židlochovicích působilo v této době vlastivědné muzeum umístěné v domě 
čís. 289, o něž byl ve veřejnosti velký zájem, jak to dosvědčovala 
návštěvnost. Poněvadž tuto budovu potřebovala okresní vojenská správa, 
bylo muzeum dnem 14. března 1951 přestěhováno do jiného domu 
v Komenského ulici. 

1961 
K 1. březnu proběhlo celostátní – již čtvrté – sčítání lidu, domů a bytů. Dle 
tohoto sčítání měly Židlochovice 458 rodinných domků, 11 zemědělských 
usedlostí, 72 činžovních bytových domů, 30 budov sloužících jinému účelu, 3 
občas obydlené byty a 13 neobsazených budov. Obyvatel bylo 2 795, z nichž 
trvalé bydliště ve městě mělo 2 768. Z tohoto počtu bylo 1 367 mužů a 1401 
žen. Celková plocha všech bytů měřila 32 695 m². 

                                                                                                                             
Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  –kv– 

�  �  � 

Jméno sochaře Johanna Sterna je v Židlochovicích dostatečně známé. Rodák ze Štýrského Hradce vytvořil pro Židlochovice sochy před kostelem i před 
zámeckou kaplí a také kříž umístěný u Velkého hájku a sochu sv. Jana Nepomuckého u pramene v Hačkách. Johannu Sternovi patřil dům číslo 106  
na Masarykově ulici.  

Méně už je známé, že měl bratra Josefa (nar. 1716), který byl znamenitým malířem. Ten však bydlel v Brně a tam také vytvořil znamenitá díla. Josefa 
Sterna připomínají např. fresky v knihovně kapucínského kláštera nebo v Nemocnici Milosrdných bratří. Po Josefu Sternovi byla v Brně pojmenována ulice, 
kterou však už na mapě Brna v současnosti nenalezneme. Jedná se o spojnici ulic Francouzská a Bratislavská a jmenuje se nyní Hvězdová. S nebeskými 
tělesy však nemá nic společného, jak uvedla brněnská historička Milena Flodrová v deníku Rovnost 18. ledna t. r. Původně se tato ulice jmenovala podle 
barokního malíře Josefa Sterna a chybným překladem se jí dostalo dnešního názvu.                                                                                                               –kv– 

 
 

 
 
 

• V pátek 11. února v 7,45 hod. na parkovišti před prodejnou Penny neznámý řidič zcela zničil lavičku, která zde byla instalována pro občany a návštěvníky prodejny. 
Řidič se zachoval bezohledně k cizímu majetku a z místa nehody ujel. Přivolaná hlídka Městské policie po získání informací z místa nehody začala havarované 
vozidlo hledat. Vozidlo našla zaparkované v ulici Strejcův sbor, kde kontaktovala i řidiče, který se k dopravní nehodě přiznal. Poté hlídka městské policie informovala 
oddělení dopravní policie a počkala i s řidičem na její příjezd a vyřešení celé nehody. Díky rychlému zásahu hlídky městské policie, byl dopaden viník nehody, který 
bude muset způsobenou škodu městu uhradit.                                                                                                                                                  M. Šebek, Městská policie                                     

• Až se vám to bude hodit, nalezněte si na vašem počítači internetové stránky http:// www.virtualtravel.cz. Můžete zhlédnout nejen egyptské pyramidy, ale také zámek 
v Židlochovicích či naši rozhlednu na Výhonu.                                                                                                                                                                                      –rt– 

• Je potěšitelné, že jsou vydávány drobné publikace, které upozorňují na turistické cíle nejen u nás, ale i u našich sousedů. Jedna z nich uvádí pod názvem TOP 
výletní cíle na jižní Moravě a v Dolním Rakousku mimo známá turistická místa na naší jižní Moravě i přes čtyři desítky míst v Dolním Rakousku. Výletní místa jsou 
rozdělena na oblast hradů a zámků, klášterů, přírodních parků a zážitkových světů, lanovek a lodních plaveb a také muzeí a stálých výstav. Zájemcům poslouží i 
malá orientační mapka, která uvedená místa lokalizuje. Všem turistům je v omezeném množství tato publikace k dispozici v našem informačním centru, nebo na 
Radnické ulici 2 v Brně. Můžete také zkusit www. vyletnicile.cz, www.ccrjm.cz, www.jizni-morava.cz.                                                                                                 –rt– 

• Obsáhlejší publikaci s názvem To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě, která má téměř 130 stran, vydalo Národní vinařské centrum. Ve stručném úvodu 
autoři publikace nabízejí kapitolky z historie i současnosti pěstování vína. Nechybějí ani informace o vinařských podoblastech a seznam vinařských sklepů a vinoték. 
Nezbytnou pomůckou pro ctitele vín je Průvodce po výstavách vín, folklorních akcích a vinařských událostech na Moravě a v Čechách. Je to vlastně kalendář 
vinařských akcí pro letošní rok. Nechybí v něm ani upozornění na tradiční výstavu vín v Židlochovicích a v nejbližším okolí. Zkuste také www.vinazmoravy.cz.     –rt– 

• V sobotu 5. 2. 2011 se v obřadní síni historické radnice konalo tradiční vítání židlochovických občánků do života. Vítání se zúčastnili rodiče s jedenácti novorozenci a 
hosté. Děti z mateřské školy vedené ředitelkou Dagmar Krkavcovou zahájily pásmem písniček a říkadel. Poté starosta Vlastimil Helma poblahopřál rodičům a předal 
jim památeční přívěšek pro dítě a kytku. V roce 2010 se v Židlochovicích narodilo 43 dětí.                                                                                                                 –rt– 

• Sbor pro občanské záležitosti děkuje ředitelce mateřské školy, Dagmar Krkavcové, za spolupráci v roce 2010, kdy děti z mateřské školy vystupovaly v obřadní síni 
radnice s krátkým pásmem básniček a písniček při vítání občánků do života. Věříme, že tato pěkná tradice bude pokračovat i v letošním roce. Sbor pro občanské 
záležitosti dále děkuje manželům Floderovým – prodejna květin Flobra  za spolupráci při přípravě květin k vítání občánků do života, přivítání jubilantů v obřadní síni a 
také za poskytnutí drobných dárků do tomboly Maškarní besedy pro důchodce. Dárky do tomboly věnovala také paní Květoslava Vašíčková, prodejna obuvi Květka, 
za což jí patří velký dík. Děkujeme také pracovníkům prodejny květin na náměstí, kteří nám připravují květiny k blahopřání jubilantům.            L. Tesařová, matrikářka 

 
 
 
 
 
 

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,krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 600 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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Zaznamenali jsme… 
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