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Výběr z usnesení RM 18. února 2011 
RM rozhodla: 
� neprodávat část pozemku p. č. 117/77 o výměře 

cca 15 m2, vymezené parcelou p. č. 158 a 
parcelou p. č. 117/76 v ulici Malinovského a 
neprovádět směnu pozemku p. č. 117/52 za část 
pozemku p. č. 117/77   

RM souhlasí: 
� s konáním konference i v případě neschválení 

dotace z Vinařského fondu a souhlasí 
s rozpočtem akce 34 000 Kč 

� s prezentací města na veletrhu REGIONTOUR 
v rámci společného stánku Regionu Židlochovicko 
s Regionem Cézava 

RM ukládá: 
� opravit dláždění na náměstí a na Havlíčkově ul. 
RM bere na vědomí: 
� petici občanů Židlochovic proti mokřadu 

v lesoparku Líchy 
Výběr z usnesení RM 4. března 2011 
RM schvaluje: 
� pořadí nabídek na dodavatele dotačního 

managementu projektu Sběrný dvůr odpadů 
Židlochovice 

� příspěvek ve výši 5 000 Kč klubu AWC Sokol 
Židlochovice na úhradu nákladů spojených se 
soutěží Junior Visegrad Grand Prix. 

� Směrnici č. 3 – Směrnice pro poskytování a 
účtování cestovních náhrad a Směrnici č. 4 – 
Směrnice o nakládání s pohledávkami  

� veřejnoprávní smlouvy s obcemi Moutnice, 
Kobylnice, Nesvačilka na úseku obecní policie; 
smlouvy jsou přílohou tohoto usnesení 

 

  
RM bere na vědomí: 
� zprávu o předpokládaném počtu žádostí o přijetí 

do MŠ ve školním roce 2011/2012 
� záměr výstavby fy Outulný v Zámecké ulici  
� výsledek II. veřejného projednávání projektu 

„Lesopark s mokřadem v lokalitě Líchy u 
Židlochovic“ 

RM ukládá: 
� doplnit odpadkový koš pro psy k MK 
� přepracovat návrh Lesoparku v lokalitě Líchy a 

svolat III. veřejné projednávání projektu na 10. 3. 
2011 v 18 hod. 

Výběr z usnesení RM 18. března 2011 
RM rozhodla: 
� pronajmout buňku č. 1, v areálu č.p. 757, ulice 

Nádražní v Židlochovicích panu Jiřímu Petrusovi, 
bytem Legionářská 98 v Židlochovicích. Nájemní 
smlouvu uzavřít na dobu neurčitou od 1.4.2011. 
Nájem je stanoven dle zásad pro stanovení 
nájemného u bytů v majetku města Židlochovice. 

RM neschvaluje: 
� finanční příspěvek na vydání Moravského 

historického sborníku – Ročenky MNK za léta 
2006-2010. 

RM schvaluje: 
� náklady na digitalizaci vysílání regionálního 

televizního vysílání Hrušovany, Vojkovice a 
Židlochovice dle cenové nabídky Self Servisu a 
výše uvedeného spolufinancování obcí. 

Výběr z usnesení ZM 16. března 2011 
ZM rozhodlo: 
� vydat OZV města Židlochovice č. 1/2011, kterou 

se mění a doplňuje OZV města Židlochovice č. 
2/2010 o místních poplatcích na území města 
Židlochovice. 

� přijmout investiční úvěr od ČS a.s. ve výši 8 mil. 
Kč určený k financování výstavby splaškové a 
dešťové kanalizace ul. Masarykova a Nad Farou, 
případně na opravu opěrné zdi u zvonice. Datum 
počátku čerpání úvěru 20.3.2011, doba splatnosti 
úvěru 7 let, poslední splátka 1.1.2018, úroková 
sazba pevná 3,4% ročně, bez ručení.  

� přijmout investiční úvěr od ČS a.s. ve výši 3 mil. 
Kč určený k předfinancování dotované akce 
vybudování technologického centra (Rozvoj 
služeb eGovernmentu v ORP Židlochovice I – III). 
Datum počátku čerpání úvěru 20.3.2011, doba 
splatnosti úvěru 2 roky, poslední splátka 
28.2.2013, úroková sazba proměnná 1M 
Pribor+1,15% marže (k10.3. 2,12%), bez ručení. 
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Nízkoúročené půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 

Město Židlochovice poskytuje fyzickým osobám na opravu nebo modernizaci bytového fondu (byt, rodinný dům nebo bytový dům) v jejich 
vlastnictví nízko úročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení. 

Úvěr se poskytuje vlastníkovi nemovitosti do výše 300tis.Kč, je úročen 3% roční úrokovou sazbou, splatnost je až 4 roky a není omezen věkem 
žadatele. Čerpání je formou proplácení faktury dodavateli ve výši 50% z celkové ceny. Na každých 100 tis. Kč je třeba 1 ručitel.  

Prostředky z poskytnutého úvěru je možno použít výhradně na opravy nebo modernizace bytu, rodinného domu nebo bytového domu 
(rekonstrukce bytového jádra, koupelny, výměna oken, dveří, oprava střechy, oplechování, fasáda, přepojení kanalizace, apod.). 

Prostředky z úvěru nelze použít na opravy nebytových prostorů v domě, jako jsou garáže, prádelny, dílny a obdobné nebytové prostory. Nelze je 
rovněž použít na výstavbu nového bytu, rodinného nebo bytového domu. 

Podrobnější informace poskytne I. Bruteničová,� 547 426 034 
 

Zákaz vypalování porostů 
Z důvodu většího výskytu požárů na Výhoně upozorňuje Městská policie Židlochovice občany na zákaz vypalování porostů dle § 78 písm. s) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
Za tento přestupek může být správním orgánem uložena pokuta do výše 25.000,- Kč. Dodržování zákazu vypalování porostů bude městská policie 

kontrolovat zvýšenou kontrolní činností ve vybraných lokalitách. Pro práci městské policie je velmi důležitá spolupráce s místními občany, proto vás 
žádáme v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání volat na telefonní číslo 604 290 319. 
 

Třídění odpadů  
Vážení spoluobčané, běžnou součástí našeho města jsou kontejnery na tříděný odpad.  
V Židlochovicích naleznete celkem 18 takových míst s téměř 80 kontejnery a i díky tomu můžeme být pyšní na to, že se občané do třídění odpadů 

aktivně zapojují.  
Je známo pravidlo, že chuť třídit odpad závisí na vzdálenosti k nejbližšímu kontejneru. Možná i proto se v poslední době zvyšuje kolem kontejnerů 

nepořádek. Třídíme, ale pokud je kontejner naplněn, už se nám k jinému nechce. Složením odpadu ke kontejnerům (např. u sběrného dvora) se ale 
dopouštíme stejného přestupku jako při zakládání černé skládky. Proto pokud je kontejner plný, neukládejte separovaný odpad  vedle něho, ale 
odneste do nejbližšího prázdného anebo počkejte, až bude vyvezen. Do kontejnerů na separovaný odpad také nevhazujte nic, co tam nepatří, 
chovejme se tak ekologicky opravdu do důsledku.  

 Na úklid města a odpadové hospodářství jsou z rozpočtu města každoročně čerpány nemalé prostředky, avšak bez vaší součinnosti a pomoci 
nemohou být vynaloženy plně efektivně. Věřím, že všichni chcete mít Židlochovice čisté a po městě také správně požadujete, aby v této oblasti svoji 
úlohu plnilo. Obracím se však i na Vás, abyste byli nápomocni a při shromažďování odpadu dodržovali daná pravidla. Jen tak můžeme společně 
dosáhnout cíle – čisté prostředí města.  

Vlastimil Helma, starosta  
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice za rok 2010 

V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice (Židlochovice, Újezd u Brna, Hrušovany u Brna, Blučina, Sokolnice, Měnín,  
Žabčice, Telnice, Nosislav, Těšany, Moutnice, Vojkovice, Přísnotice, Žatčany, Unkovice, Nesvačilka) bylo za uvedené období spácháno celkem 497 
trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 223 trestných činů, tj. 44,87 %. Oproti roku 2009 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 22 
trestných činů a nárůstu počtu objasněných trestných činů o 24 trestných činů, což činí nárůst objasněnosti o 6,53 %. V trestné činnosti nejvíce 
převažují majetkové trestné činy – krádeže prosté (148) a krádeže vloupáním (142).  

Trestné činy: Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 112 trestných činů, přičemž u 58 trestných činů byl zjištěn pachatel. 
Skladba trestných činů: krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 18 případů; krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 3 případy; 

krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk a rekreačních chat – 17 případů; krádeže prosté – 18 případů; podvodné 
jednání – 6 případů; odcizení motorových vozidel – 2 případy; řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 10 případů; ostatní trestná 
činnost – 38 případů (jedná se zejména o trestné činy neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení 
platební karty a fyzické napadání). 

U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže vloupáním do vozidel a krádeže vloupáním 
do rodinných domů a rekreačních chat, dále došlo k nárůstu případů řízení vozidla pod vlivem návykové látky. 

V minulém roce bylo také šetřeno 285 přestupků, z čehož byl u 250 přestupků zjištěn pachatel. Skladba přestupků: přestupky proti majetku – 34 
případů; řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 10 případů; přestupky proti občanskému soužití – 15 případů; přestupky v dopravě 
– 226 případů 

Dále bylo v městě Židlochovice provedeno 265 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a další 
státní organizace. 

Spolupráce s Městským úřadem Židlochovice je na velmi dobré úrovni. Spolupráce s Městskou policií Židlochovice je na dostatečné úrovni. 
Dochází ke kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných činů a přestupků. Do budoucna bude prospěšné 
tuto spolupráci zachovat na stávající úrovni.                                                                                            Zpracoval: npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení 
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Vychováváme v zájmu dítěte? 
MC ROBÁTKO nezaměřuje svoji činnost pouze na malé děti, ale i na jejich rodiče. Touto cestou bychom 

Vás rádi seznámili s dvěma kurzy pro rodiče. Cyklus seminářů AKTIVNÍ RODINA, který probíhá v březnu a 
dubnu 2011, připravuje rodiče (v našem případě 15 maminek) na návrat do práce po rodičovské dovolené 
cyklem osmi seminářů. Výhodou kurzu je, že je financován z fondů EU, pro maminky je tedy zcela zdarma.  

Druhým kurzem je cyklus sedmi seminářů RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN proběhnuvších od 
listopadu 2010 do února 2011. Jeho obsahem jsou především různé výchovné a komunikační postupy, které 
používáme na vlastních dětech. Mohlo by se zdát, že není nutné podstupovat takový typ kurzu, protože každý 
rodič, který chce dobře a s nejlepšími úmysly vychovat své dítě, tak bude činit intuitivně a s ohledem na 
individualitu dítěte. Jak jsme se sami jako účastníci kurzu přesvědčili, ve výchově jednáme v zájmu a pro 
dobro dítěte, uplatňujeme ale mnohdy mocenský přístup k dítěti, manipulujeme s nimi (přikazujeme, 
zakazujeme, manipulativně odměňujeme, trestáme, vyčítáme, vyhrožujeme). Dítě, které je takto vychovávané 
a motivované k poslušnosti dle hesla hodné dítě = poslušné dítě, se později stává nesamostatným člověkem 
závislým na rozhodnutí a úsudku druhých lidí a potenciálním terčem zneužívání a šikany. Sama šikana je jak 
známo dnes již v předškolním a standardně ve školním prostředí velkým problémem. Existuje velké 
nebezpečí, že tímto „tradičním“ způsobem výchovy svým dětem uškodíme, a to především v rovině budování 
jejich sebeúcty, tedy úcty k sobě sama, lidské důstojnosti.  Člověk, který si váží sám sebe a je si vědom své 
vlastní hodnoty, není lehce manipulovatelný, nemá potřebu manipulovat s druhými a uplatňuje respektující 
přístup k ostatním lidem. Dle názoru lektorů kurzu není žádoucí, když po dítěti budeme vyžadovat 
stoprocentní poslušnost = „podřízení se autoritě“, ale vytvoříme si s ním partnerský, rovnocenný vztah, který 
„je podmínkou vytváření zodpovědnosti = řídit se morálními hodnotami, svědomím a pravidly, i když nás nikdo 
nekontroluje.“ Samotný obsah kurzu je velmi rozsáhlý a zkratkovitý popis by byl spíše nežádoucí. 
K nejzávažnějším tématům patří rizika trestů (fyzické i psychické) a odměn (úplatky, manipulace, „něco za 
něco“). Kurz nabízí způsoby dobré komunikace, schopnost dobře vyjádřit empatii, uznání, podporu, vlastní 
pocity, navádí, jaké postupy používat místo trestů, odměn atp. Důležitým vodítkem jak se chovat ke svému 
dítěti, je zvážit, jak bychom se v situacích, které nastávají, chovali k sobě rovnému člověku.  

Na závěr upravený úryvek z knihy Jacka Canfielda – Marka Victora Hansena: Slepičí polévka pro duši, 2. 
porce, Columbus, Praha 1997, který byl účastníkům kurzu nabídnut jako ukázka laskavého a motivujícího 
přístupu k dítěti:  

 Nedávno jsem od Stephena Glenna slyšel příběh o známém vědci, který učinil několik důležitých 
objevů v medicíně. Při interview se ho reportér ptal, jak to, že je mnohem kreativnější než průměrný člověk. 
Čemu to přisuzuje? Odpověděl, že podle jeho názoru za vše vděčí výchově své matky a popsal jeden zážitek 
z doby, kdy mu byly asi dva roky.  Snažil se vytáhnout z ledničky mléko, kluzkou láhev upustil a všechen 
obsah se rozlil na podlahu – opravdové moře mléka! Matka přišla do kuchyně, ale místo aby na něj začala 
křičet, vyhubovala mu nebo ho potrestala, prohlásila: „Roberte, co se tu stalo, je nepodařený pokus, jak nést 
velkou láhev mléka ve dvou maličkých ručičkách. Půjdeme dozadu na dvorek a zkusíme, jestli objevíme 
způsob, jak ji nést, aniž bychom ji rozbili.“ Chlapeček se naučil, že když uchopí láhev nahoře pod uzávěrem, 
dokáže ji nést a neupustit. To bylo skvělé vyučování. Slavný vědec vysvětlil, jak v tu chvíli pochopil, že se 
nemusí bát dělat chyby. Od té doby vnímal chyby jako příležitost něco nového se naučit a to je vlastně 
podstata vědeckých experimentů. I když se experiment „nepodaří“, obvykle si z něj vezmeme cenné 
ponaučení. Nebylo by skvělé, kdyby všichni rodiče reagovali jako Robertova matka? 

Více info o kurzech na www.aktivni-rodina.cz (možnost navštívit do konce června v Brně) a 
www.zkola.cz (možnost navštívit průběžně dle nabídek občanských sdružení a mateřských center v ČR). 
Děkujeme zástupcům města za laskavé propůjčení městských prostor pro konání obou kurzů.  

Mirka Šenkyříková a Katka Ochová, MC Robátko 

Tradiční výstava vín 
12. března 2011 se konala pod záštitou starosty města Židlochovice Vlastimila Helmy 

v Masarykově kulturním domě tradiční výstava vín místních a regionálních vinařů.  Výstavu připravila 
MO ČZS, která tuto výstavu pořádá již od roku 1958. 

Hodnocení vín dvaceti bodovou soustavou se konalo 5. 3. 2011 za účasti 43 degustátorů. Na 
regulérnost hodnocení dohlížela komise znalců ve složení František Flodr ze Žabčic a Miloš Soukal 
z Ořechova. 

Šampiony výstavy se stala vína: bílé mladé – Veltlínské zelené Antonína Sedláka, Hustopeče 
– 19,3 bodů; bilé starší – Rýnský ryzlink, r. 2007, pozdní sběr Františka Šťastného, Blučina – 
19,2 bodů; červené mladé – Cabernet Moravia ing. Jaroslava Pezlara, Vranovice – 19,3 bodů; 
červené starší – Modrý portugal, r. 2009 ing. Bořka Richtera, Klobouky u Brna – 19,3 bodů. 

Nejlépe hodnocená kolekce vystavovaných vín místního vinaře je kolekce ing. Bronislava 
Svobody s průměrem 18,92 bodů, který obdržel cenu starosty města Židlochovice. 

Výstava byla doplněna prezentací profesionálních vinařů z Moravy a Dolního Rakouska na 24 
stáncích, která byla umístěna ve druhém sále Masarykova kulturního domu. 

Od 14 hodin vyhrávala cimbálová muzika PONAVA s primášem Ivo Farkašem. Občerstvení pro 
hosty připravil pan Miroslav Klvaň se svým kolektivem. 

Výstava se konala za podpory Vinařského fondu, města Židlochovice, ČZS a místních podnikatelů. 
Navštívilo ji 543 návštěvníků 

Výbor MO ČZS děkuje všem vinařům, drobným i profesionálům za poskytnuté vzorky vín, všem 
sponzorům za podporu, všem, kteří přispěli svými dárky do tomboly a všem, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu této akce, zvláště prof. MUDr. Peterovi Wendschemu, který má největší podíl na 
prezentaci sekce profesionálů. 

Jan Šotnar 

JUDO v Židlochovicích 
V říjnu 2007 byl pod Orlem jednotou 

Židlochovice založen Oddíl JUDO OREL 
ŽIDLOCHOVICE. Počáteční tréninky, které 
probíhaly dvakrát týdně ve dvou 
tréninkových hodinách, se postupně 
rozrůstaly. V současnosti v židlochovické 
Orlovně trénuje judo asi 170 členů, 
pravidelně čtyřikrát týdně ve skupinách 
rozdělených podle výkonnosti a věku. 
Trénují děti od 4 do 6 let, skupiny 
začátečníků, dospělí a pokročilí.  

Judo (jemná cesta) je sport, bojové 
umění, způsob velmi účinné sebeobrany, 
ale i olympijská disciplína, která všestranně 
rozvíjí tělesnou zdatnost jako i psychickou 
odolnost judisty každého věku. Člověk se 
naučí minimalizovat zranění při 
nebezpečných situacích a současně zatíží 
všechny svalové skupiny. Filozofie juda 
klade velký důraz na techniku a psychické 
schopnosti, prostřednictvím kterých dokáže 
judista v případě potřeby eliminovat i 
podstatně silnějšího protivníka. Judo 
můžete studovat a aktivně cvičit i do 
vysokého věku. Judo bylo vyhlášeno 
společností UNESCO nejvhodnějším 
sportem pro děti, k jejichž celkovému 
fyzickému i duševnímu rozvoji přispívá 
atraktivní a oblíbenou formou. Jen na jižní 
Moravě se judu věnuje kolem 1500 lidí. 

Judo oficiálně vzniklo roku 1882 v 
Japonsku vyčleněním vybraných technik z 
více bojových umění japonských samurajů, 
jež jsou neustále rozvíjeny. Současně je 
kladen důraz na bezpečnost a odstranění 
nebezpečných technik. Za jeho zakladatele 
je považován profesor Jigoro Kano. 

Židlochovičtí judisté se úspěšně 
zúčastňují mnoha zápasů, ze kterých mají 
nejednu medaili. Náš oddíl se účastní 
různých mezinárodních, republikových i 
oblastních soutěží, na nichž jsme doposud 
nasbírali 58 zlatých, 52 stříbrných a 49 
bronzových medailí. V roce 2010 jsme 
získali i dvě bronzové medaile na 
Mistrovství České republiky starších žáků. 

Bližší informace naleznete na 
webových stránkách oddílu 
www.judoorel.cz. 

Ing. Karel Vitula, trenér 

Moudrá slova: 

Pravda existuje. Vymýšlet je 
třeba pouze lži. 

 
Georges Braque, francouzský 
sochař, malíř a grafik 

▪  ▪  ▪ 
Pravda má výhodu: člověk si 
nemusí pamatovat, co řekl. 

 
Auguste Rodin, francouzský 
sochař 
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Labutě na Svratce 
v 

Visegrad Grand Prix 
v 

Tah ptáků můžeme považovat za velmi 
zajímavý přírodní jev, jehož průběh na jaře a 
na podzim mnohdy ani nepostřehneme, 
třebaže nad naší krajinou přeletují mnohá 
hejna ptáků táhnoucích ve dne i v noci. Také 
proto, že o sobě většinou nedají hlasitě vědět 
po způsobu „volání divokých husí“, ale přeletí 
téměř neslyšně, snad jen vzduch v rytmu 
jejich křídel tiše zašumí. 

Mezi nejvzácnější táhnoucí ptáky při 
jejich zimním přeletování nad naší krajinou, kteří někdy zavítají i k nám na 
řeku Svratku, jistě patří labutě. Po jejich majestátním přistání na hladinu 
řeky, nás hned zajímá, zda je jejich návštěva náhodná, zvolená pouze 
k odpočinku, na krátkou dobu, nebo jestli zde najdou vhodné podmínky 
pro zimní pobyt a zůstanou déle. 

Intenzita a vzdálenosti tahů a přeletů labutí krajinou, záleží na 
zimních povětrnostních podmínkách, aby nezamrzly a nepokryly se ledem 
zdroje jejich potravy. 

Když u nás labutě zůstanou déle, jsme rádi, neboť na řece obvykle u 
mostu ve středu města, jsou pro velké i malé obyvatele určitou atrakcí. Na 
jejich chování je stále něco zajímavého. Je to pták s úctyhodnou velikostí, 
elegantního vzhledu i chování. Už jeho let je zážitkem. Labutě létají 
poměrně rychle, s dlouhým krkem nataženým dopředu a jejich křídla 
vydávají při letu svištivý zvuk. 

Labutě jsou však i dobrými plavci. A musí být, protože většinu svého 
života stráví na vodě, která je převážně zdrojem jejich obživy. V proudu 
řeky musí soustavně veslovat, aby se udržely na zvoleném místě. 
Odpočívají jen na mělčině a na břehu řeky. 

I když se živí zelenými rostlinami, které ve vodě i na břehu uštipují a 
drobnými živočichy, které loví zobákem čvachtáním v bahně řeky 
v hloubce až 80 cm, rády využívají i sousta pohazovaná z mostu nebo ze 
břehu. Na toto přikrmování si brzy zvyknou a postupem času se z toho 
stane krmné místo, na kterém labutě setrvávají a považují za  

samozřejmé, že ti z mostu jim pohodí něco, co ony hbitě dokážou 
spolykat. Samozřejmě v příjmu přirozené potravy z vody pokračují, ale 
přece jen z mostu padají bohatší sousta a to téměř bezpracná. Stačí jen, 
aby byly ve střehu a něco jim z darovaného neuplavalo. Žel, přitom 
neodmítají nevhodné čerstvé pečivo, o kterém samy neví, že jim 
neprospívá. 

Toto chování labutí svědčí o tom, že jsou díky soustavnému blízkému 
styku s lidmi na svých hnízdištích a zimovištích docela krotké. Jen někteří 
samci jsou v době hnízdění při ochraně ptačí rodiny útoční a postaví se i 
člověku. 

Labutě na Svratce u nás nejsou velkou raritou, protože takových 
lokalit je mnoho i na Svratce samé a i s početnějšími hejny.  

Na letošní lokalitě u nás nejde o hejno. Pod mostem se letošní zimu 
objevil pouhý labutí vzorek. Jedna dospělá labuť s mládětem. Nevíme, 
proč se zde ocitnuly právě v této sestavě. Mohlo je zlákat vhodné 
prostření, nezamrzlá nepříliš hluboká řeka s klidným proudem vody a 
s určitým zdrojem základní labutí potravy. Nebylo to nejspíš proto, že by 
očekávaly, že je zde budou dobří lidé přikrmovat. I když nemůžeme 
podcenit zkušenosti a paměť starší labutě, která s tím možná tak trochu 
počítala a toto stanoviště si cíleně vybrala.  

Častými souputníky labutí na vodě jsou jejich příbuzné, divoké 
kachny – březňačky. I u nás na Svratce je tomu tak. Několik se jich 
přidalo k labutím. Poznaly, že je to pro ně výhodné, protože jim samým na 
břehu ani na vodě, pro jejich nenápadnost, k jídlu nikdo nic nepohodí, 
jako naopak velmi nápadným a atraktivnějším labutím, které dostávají 
hojnost darů. 

O co jsou kachny nenápadnější, o to jsou čipernější. Hbitěji posbírají 
hodně z toho, co spadá na hladinu. Rozhodně se od labutí nenechají 
ošidit. Labutě jejich počínání blahosklonně snáší a nezdá, že by kachny 
zaháněly. Sami si můžeme toto zajímavé počínání ptáků na řece vyvolat 
pokaždé, když jim tam nějaké sousto pohodíme. Přitom jim pomáháme 
přežít zimní období.   

Augustin Vlašic 

V sobotu 26. února 2011 se v Židlochovicích na Brněnsku konal 
sedmý ročník nejprestižnější mezinárodní soutěže v armwrestlingu pro 
juniory do 20 let, Visegrad Grand Prix.  

Junior Visegrad Grand Prix je formát vzniklý v roce 2005 na 
Slovensku. Od roku 2006 si pořadatelství střídají Česká republika, 
Slovensko a Maďarsko a od roku 2010 je soutěž otevřena všem národům. 
Soutěž se prezentuje jako nejvýznamější soutěž svého druhu na světě, 
což potvrdila i účast generálního sekretáře světové armwrestlingové 
federace WAF, Willyho Deneumostiera.  

Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem 105 závodníků z České 
republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Belgie, čímž byl překonán 
rekord rovněž z Židlochovic z roku 2008.  

Soutěž měla velmi vysokou sportovní úroveň, zúčastnili se jí nejen 
domácí juniorští medailisté z posledního mistrovství světa v Las Vegas 
Šárka Dařílková a Radek Klein, ale i ti slovenští Glod a Minarovič, či 
Marta Opalinska z Polska.  

Z Čechů   se   nejlépe  dařilo  především   domácím   sportovcům ze   

Židlochovic. Vybojovali sedm z našich celkových patnácti medailí (bilance 
2–5–8). Radek Klein potvrdil zisk prosincové medaile z mistrovství světa 
výhrou dvou zlatých medailí v kategorii juniorů do 80 kg. Nejen na lepší 
levou, ale ani na pravou ruku tu nenašel přemožitele. Svoji formu 
potvrdila i jeho přítelkyně a klubová kolegyně Šárka Dařílková, rovněž 
světová medailistka z Las Vegas, závodící v kategorii juniorek do 60 kg. 
Na levou ruku vybojovala bronzovou a na pravou ruku dokonce stříbrnou 
medaili. Z Židlochovických se dařilo i Michaelu Svobodovi, který v 
juniorech do 70 kg vybojoval stříbrnou medaili. Porazil dokonce 
slovenského juniorského medailistu z předloňského mistrovství světa 
Hudáka. Poslední dvě české medaile od jihomoravského klubu přidali 
Otto Vlk s Tomášem Plíhalem v královské kategorii nad 80 kg, kde se 
podělili o bronzovou příčku. Každý ji bral na jednu ruku.  

V soutěži družstev Česká republika své poslední vítězství z roku 
2008, kdy také plnila organizátorskou povinnost, neobhájila. Reputaci z 
posledních let však juniorský tým do 20 let v Židlochovicích napravil.  

-rt-                                                                                                                             

 

Sdružení Židlochovice ve spolupráci s Městem Židlochovice, Základní 

školou a Školním atletickým klubem pořádají v neděli 17. dubna 2011 

XII. ROČNÍK BĚHU ZDRAVÍ. Sraz v 9 hodin před radnicí na náměstí Míru. 

V 10 hodin zahájení běhu podle věkových kategorií. 
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Jaro se již v kalendáři naplno zabydlelo a zima je pravděpodobně definitivně 
za námi. Sněhem nás potrápila sice jen v prosinci (rekordní množství sněhu za 
posledních 21 let), ale celkově jsme si mrazů (i rekordních) užili také dost. 
Prosinec se stal nejstudenějším měsícem zimy, ale na vánoční svátky dorazila již 
tradiční obleva. Chladnější počasí panovalo rovněž v lednu a únoru, i když se 
v obou měsících vyskytla poměrně dlouhá období s teplotami nad +10°C. Než si 
ale jaro začneme naplno vychutnávat, vrátíme se ještě k jednotlivým zimním 
měsícům trochu podrobněji. 

Poslední měsíc roku se „blýsknul“ skutečně zimním počasím. S výjimkou už 
„klasického“ vánočního oteplení byl mrazivý a zasněžený. Celkově se stal 2. 
nejchladnějším za posledních 20 let a výška sněhu 22cm z 3. prosince byla za toto 
období rekordní. Několikrát se přepisovaly záporné teplotní rekordy (2. až 6., 16., 
17. a 19. prosince), ale v důsledku vánoční oblevy i kladné rekordy (23. a 24. 
prosince). Převážnou část měsíce tedy převládalo mrazivé zimní počasí přerušené 
dvěma oblevami (mezi 6. a 12. prosincem a vánoční). Zejména ta vánoční, 
navzdory předpovědi, byla nakonec výrazná a způsobila, že ze Židlochovic 
zmizela sněhová pokrývka (v malé vrstvě se objevila ještě před koncem roku). 
V součtu čísel byl prosinec teplotně silně podnormální (průměrná teplota -3,37°C, 
odchylka -3,47°C) a srážkově mírně podnormální (24,4mm srážek znamená 
67,8% normálu). Minimální teplotu -16,3°C jsem naměřil 4. prosince (v 7 
případech byla minimální teplota pod -10°C), na maximálních +10,3°C vystoupila 
teplota na Štědrý den. Dnů s celodenním mrazem jsem zaznamenal v 17 
případech (průměr je 9 dnů). Sněhová pokrývka ležela v měsíci nadprůměrných 
26 dnů (průměr je 9 dnů). I na horách se vysoká sněhová pokrývka z úvodu 
měsíce v důsledku vánoční oblevy snížila na zhruba poloviční množství (Lysá hora 
65cm, Šerák 43cm, Svratouch 26cm). Vzhledem k nízkým teplotám však bylo 
možné umělé zasněžování a tak sjezdovky byly na Silvestra doslova obsypány 
návštěvníky. 

Leden 2011 nám ukázal dvě tváře počasí. Vyskytovalo se jak mrazivé 
období, tak téměř „jarní“ počasí. Výsledná průměrná teplota tak vyšla normálních -
0,00°C (odchylka +0,44°C). Úhrn srážek 20,9mm představuje slabě 
podprůměrných 86,4% normálu. V úvodu nového roku ještě pokračovalo zimní 
počasí z předchozího měsíce se zápornými teplotami a slabou sněhovou 
pokrývkou. Druhý lednový víkend však převzala vládu obleva (nemrzlo ani v noci), 

která vydržela téměř 14 dní. Uprostřed měsíce (15. a 16. ledna) byly dokonce 
překonány teplotní rekordy pro příslušné dny. Poslední třetina měsíce pak již byla 
chladná (ráno postupně -5 až -10°C, ani přes den teploty nevystupovaly nad 0°C) 
se slabou sněhovou pokrývkou a inverzním charakterem (mlhavým) počasím. Na 
minimální teplotu -9,7°C klesla teplota ráno 30. ledna, na maximální hodnotu 
+11,9°C vyšplhala teplota 14. ledna. Celkem jsem v měsíci zaregistroval 8 dnů 
s celodenním mrazem a 21 dnů s ranním mrazem (normální množství), ve třech 
případech vystoupila teplota nad +10°C. Slabá sněhová pokrývka (maximálně 
3cm) ležela jen v 8 dnech a tak jsme neměli větší problémy s jejím odstraňováním. 
Ani na horách zima příliš nevládla a sněhu spíše ubývalo. Sněhová pokrývka se 
po oblevě udržela jen na hřebenech hor (vrstva kolem 30cm). Ke konci měsíce 
sněhu na horách přibylo a posléze tam panovalo krásné slunečné (inverzní) 
počasí.  

Měsíc únor byl podobně jako předchozí měsíc velmi rozkolísaný. Celková 
průměrná teplota vyšla slabě podnormálních -0,22°C (odchylka -1,38°C), 
srážkově byl silně podnormální (4,6mm = 21,7% srážek). Úvod byl podobně 
mrazivý jako na konci ledna, postupně se ale oteplovalo až na denní maxima vyšší 
jak +10°C. Ve druhé polovině měsíce se pozvolna ochlazovalo a vyskytly se i 
celodenní mrazy, v závěru pak teploty stoupaly opět k +10°C. Srážek bylo velmi 
málo a to se odrazilo i na sněhové pokrývce. Na minimální teplotu -12,7°C klesla 
teplota ráno 24. února, na maximální hodnotu +13,8°C vyšplhala teplota 6. února. 
Celkem jsem v měsíci zaregistroval 6 dnů s celodenním mrazem a 22 dnů 
s ranním mrazem (slabě nadnormální množství), v šesti případech vystoupila 
teplota nad +10°C. Sněžilo jen ve dvou dnech a sněhová pokrývka vysoká 1cm se 
vyskytla pouze 1 den. Na horách sice většinou mrzlo, ale sněhová pokrývka za 
moc nestála. Na konci měsíce se sníh vyskytoval jen v horských oblastech ve 
vrstvě mezi 20 až 50cm, výjimečně až 100cm (hřebeny Krkonoš). 

Po studené a suché zimě (leden, únor) se zdá, že to skutečné jaro je opravdu 
za dveřmi a že ranní mrazíky v prvních jarních dnech jsou jen posledními 
záchvěvy právě skončené zimy. Zvláště teplé a slunečné dny v polovině března 
nám jarní náladu jistě stačily vykouzlit. A tak si do nadcházejícího kalendářního 
období popřejme příznivější počasí pro zahrádkáře a zemědělce, než takové, jaké 
připravila letošní zima našim lyžařům.  

                                                                                              Ing. Karel Král 

                                                           
 

 

"Máte rádi pohyb a hodně sportujete? Jezdíte také mimo jiné na kole? Jestliže ano, nepřemýšleli jste 
náhodou o koupi nového? Přijďte se podívat do naší prodejny.

Nabízíme široký výběr modelů a značek…
 …aj.

nakupíte kola profesionálně smontovaná a seřízená s plnou zárukou…
nabízíme bezplatné garanční prohlídky po dobu 2let!
a dále slevu40%na servis po uplynutí 2leté záruky.

Zákazník obdrží zákaznickou kartu na slevu 5-10% na další nákupy. Výprodejová kola 2009 a 2010 můžete 
získat se slevami až 45%. V našem obchodě samozřejmě nechybí ani rozsáhlý sortiment doplňků pro jízdní 
kola jako jsou brašny, tachometry, láhve, stojany, košíky, světla, přilby, nosiče, vozíky, sedačky a další.
Dále nabízíme sestavování jízdních kol na zakázku ,lakování a servis .

Stačí zakoupit jízdní kolo zn. Kellys v období od 1.3.2011 do 20.6.2011
a získáváte hrací lístek.
Pravidla průběhu cele akce najdete na webu .

DEMA, GT, KELLYS, PELLS ,VELAMOS, MONGOOSE, SPRINTER, 4EVER, LEADER FOX

U příležitosti 20let kellys, máme pro zákazníky připravenou soutěž o 33.333,- EUR

www.kellysbike.com

�

�

�

jízdní kola
Komenského 38 Židlochovice

tel.: +420 608 220 219

PETR MAJKUT
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Co uvádí kronika z roku 1945 o odsunu Němců 
v (Z Pamětní knihy Židlochovic 1943 – 1948 strana 229 – 236.) 

V neděli 15. dubna 1945 začalo překotné stěhování zdejších Němců. 
Ti chytřejší se ze Židlochovic odstěhovali dříve.  Většinou se hleděli 
dostat do Brna. Když už byly Židlochovice osvobozeny – 18 dubna – byli 
Němci v Brně vyzýváni rozhlasem k rychlé evakuaci. Byla pro ně 
stanovena shromaždiště a z těch byli odváženi nákladními auty dále na 
západ. Docházelo při tom k hrozným výjevům. Protektorátní Němci spílali 
říšským Němcům, že je nechávají na pospas Rusům a Čechům. Většina 
Němců nemohla být auty a autobusy odvezena a ti pak prchali z Brna 
pěšky buď přes Královo Pole, přes Řečkovice a nebo po Jihlavské silnici 
k Jihlavě.  

Byty uprchlých židlochovických Němců zůstaly většinou zamčeny. Do 
některých se velmi záhy vloupali neznámí pachatelé a nebo byly otevřeny 
ruskými vojáky. Při tom bylo z nich odnášeno všechno, co se dalo odnést. 
Než byl ustaven Národní výbor, byly mnohé byty vyrabovány. Byly 
případy, že si rabující přizvali na pomoc ruské vojáky. Tak byla 
vyrabována bývalá hospodářská škola, tak byl vyrabován hlavní sklad 
tabáku v Legionářské ulici v domě č. p. 95. Ruský voják násilím vnikl 
dovnitř, protože ho někdo k domu přivedl a řekl, že Robert Jung byl 
Němec a začal oknem vyhazovat celé balíky kuřiva.  

Hned v první schůzi Národního výboru bylo usneseno řádně sepsat 
veškerý německý majetek a soustředit ho na jednom místě.  Prádlo, 
šatstvo a zásoby potravin byly zapisovány a ukládány v budově č. p. 79 
v místnostech důchodkové kontroly. Soustřeďování prováděli Miloš 
Kremer a Karel Schönwälder. Správu vedl Jan Svoboda, kloboučník. Ten 
vydával zboží potřebným, hlavně vybombardovaným na poukazy 
místního národního výboru.  

Sovětští vojáci prohlásili bytové zařízení po Němcích za válečnou 
kořist. Dne 30. dubna byl odvážen nábytek z německých bytů do skladiště 
v cukrovaru k uskladnění. Odvoz řídil ruský důstojník, prováděli jej ruští 
vojáci a někteří pomocníci ze Židlochovic. Na vozech nábytek odváželi 
zdejší zemědělci. Na vyklizené německé byty se pak vrhali zdejší lidé, a 
co zůstalo, to odnášeli. Někteří si při tom počínali nenasytně.  

Po předchozí dohodě s místním sovětským velitelem kapitánem 
Sokolovem rozhodl MNV, aby byli Němci koncentrováni. Zejména se 
jednalo o podezřelé Němce. Výběrem osob ke koncentrování byl pověřen 
Jan Šnajnar a jemu dáni k ruce poručík Čsl. armády František Chromec, 
finanční strážník Eduard Liška a Karel Fenz. Němci byli internování ve 
školních místnostech v domě č. p. 38, dne 20. dubna 1945. Zároveň byla 
zavedena pracovní povinnost.  V první řadě bylo třeba vyčistit město od 
střepin po bombardování. Němci museli také pohřbít mrtvoly německých 
vojáků. Dva mrtví němečtí vojáci na konci Tyršovy ulice byli pochováni do 
zákopu, který byl v hrázi u kluziště. Němci padlí ve městě byli pochováni 
na hřbitově.  

24. dubna pověřil MNV Stráž národní bezpečnosti výkonem dozoru 
nad koncentrovanými Němci. Velitelem tábora byl strážmistr Vavřín 
Klobása. Jemu k ruce bylo dáno několik mužů civilní stráže. Do 
Židlochovic byli koncentrováni také někteří Němci z Vojkovic, Rajhradu, 
Medlova a jiných okolních obcí. Místní Němci byli později z tábora 
propuštěni a mohli bydlet doma. Denně se museli hlásit k nasazení do 
práce. Tábor měl vlastní placenou stráž a stráž doprovodnou. Vlastní 
stráž tábora byla šestičlenná, doprovod tvořilo šest mužů.  

Podle příkazu Zemského národního výboru mělo býti s Němci 
nakládáno tvrdě, aby byla zajištěna kázeň, ale lidsky a spravedlivě. 
Jakékoliv týrání nebo mučení a šikanování bylo nepřípustné. Tato 
poslední věta nebyla však vždy a všemi strážci dodržována. Mezi stráží 
byly osoby surové povahy, které se bavily tím, že dávaly Němcům 
navzájem se tlouci. Josefu Pacasovi byla při takové zábavě zlomena ruka 
a dotlučen byl tak, že se z toho i se svou ženou Anežkou 26. května ve 
svém domě č. p. 84 ve chlévě oběsil.  

V pokynech, které velitel tábora Vavřín Klobása dne 3. června 1945 
dával na vědomí členům stráže, se praví, že se nesmí opakovat případ, 
aby dokonce stráže odcizily nějaké věci či poživatiny z místností tábora 
internovaných Němců když jsou tito v práci.  

26. června byla podána Místnímu národnímu výboru žádost se 209 
podpisy židlochovických občanů, aby Němci byli označeni. Po 
informování u nadřízených úřadů bylo Němcům nařízeno, aby nosili na 
levém rukávě pásku s označením N.  

Značný rozruch v našem městě vzbudil průvod Němců vedený 31. 
května 1945 z Brna po státní silnici do Mikulova a na státní hranice. Byli 
soustředěni v Brně 30. května ve 22 hodin a druhý den ráno vedeni pod 
policejním dohledem do Pohořelic. V Pohořelicích byla vyšetřující komise, 
která na shromaždišti z Brna vyvedených Němců prozkoumávala 
jednotlivé případy a vracela do Brna Němce, na které se nevztahoval 
výnos Národního výboru pro Velké Brno ze dne 20. a 30. května 1945. 
Zdá se, že celá tato akce, která byla podnícena dělnictvem Zbrojovky, 
byla hodně ukvapená a za hranicemi naši pověst hodně pošramotila.  

14. května 1945 dopoledne byl v Židlochovicích zatčen ředitel 
hospodářské školy Vladimír Pokorný. Pokorný přišel na ředitelské místo 
na hospodářskou školu v říjnu 1942 jako Němec. Je o tom zpráva 
v Pamětní knize na straně 631. 

15. května byl proveden výběr Němců pro sběrný tábor v Brně. Bylo 
vybráno 29 mužů, 46 žen a 12 dětí. Z nich bylo 18. května v Brně 
převzato … 

(Poznámka –kv–: Následuje seznam 28 mužů německé národnosti, 
které převzal praporčík Kocman. Dále je na několika řádcích uveden 
rozpočet na internační tábor v Židlochovicích.) 

V srpnu měla stráž u internovaných pět mužů, potom jenom tři muže. 
Správu tábora vedl Vavřín Klobása, později Ondřej Šteffek. Stravu pro 
internační tábor dodával Jan Neubauer až do 21. července po 6 K za 
osobu, až do 1. prosince po 9 Kčs a za prosinec účtoval na osobu 15 Kčs.   

4. června 1945 ustanovil Místní národní výbor dva správce 
německého majetku. Správou konfiskovaných domů pověřil penzistu 
Okresní nemocenské pojišťovny Františka Petra, správou pozemků 
Františka Rubera, soudního úředníka v. v. Správci německého majetku 
složili dne 9. 6. slib do rukou předsedy MNV Roberta Fredenziho.  

Od června 1945 byl zřízen koncentrační tábor pro Němce 
v Hustopečích. Byl umístěn v bývalé německé reálce. Němci ze 
Židlochovic měli být odesláni do Hustopečí. MNV se usnesl 7. června 
1945, že Němce do Hustopečí nepošle, poněvadž je nutně potřebuje na 
práci pro Rudou armádu. Bylo pak rozhodnuto, aby Židlochovice provedly 
vyúčtování nákladů tábora, aby mohly být pojaty do celkového okresního 
vyúčtování.  

Protože hlavní viníci z řad Němců unikli ze Židlochovic, bylo dopsáno 
na sběrné tábory Němců v Bosňanech, Sušici a Karlových Varech, zda 
jsou tam: Viktor Jeschek, Ernst Schatek, Walter Hawliczek, Eduard 
Schmidt, Ing. Hamilkar Trum, Elfrieda Hanischová, Rudolf Böhm ml., 
Viktor Pacas, Eduard Formann, Johann Sobol. 

Později byla zachycena stopa Marie Jeschkové v Kořenu u Plané. 
Bylo dopsáno stanici SNB v Lestkově, okres Planá u Mariánských Lázní, 
aby byla Marie Jeschková zatčena.  Bydlela u rolníka Josefa Schieda 
v Kořenu č. p. 14, soudní okres Bezdružice. Dne 2. října jel strážmistr 
František Doležal pro paní Jeschkovou a byla pak od 4. října zatím 
uvězněna u zdejšího soudu. Místní národní výbor dal vyhlásit 9. října, kdo 
ví něco proti Marii Jeschkové, aby to do osmi dnů ohlásil na MNV. Ve 
stanovené lhůtě bylo ohlášeno několik případů, ale byly takového rázu, že 
na jejich podkladě nebylo možno zavést trestní řízení podle retribučního 
dekretu. Byla proto Marie Jeschková dodána do tábora v Hustopečích a 
s nejbližším transportem Němců odsunuta.  

Vypsal –kv–. Pokračování v dalším čísle 

�   �   �
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OBKLADY & DLAŽBY 
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
REKONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS 
POKLÁDKA PLOVOUCÍCH PODLAH 

Libor MÁLEK 
RAJHRADICE 664 61 

Spojovací 133 
� 608 749 626 

email: najemnyobkladac@centrum.cz 
 

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.  

� 774 248 403 
● ● ●  

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možné 
stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé 

jednání. � 776 637 839 

● ● ●  

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

● ● ●  

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ  k bydlení (větší i 
menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 

hotově. Jsem přímý kupec. � 546 220 361. Zn.: 
Brno i okraj. 

STOLAŘSTVÍ – TESAŘSTVÍ 
Syrovice 

- interiér i exteriér 
- zakázková výroba nábytku 

- kuchyňské linky, vestavěné skříně, 
schodiště, pergoly, altánky 

Informace � 602 730 547 
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Jednička v dějinách Židlochovic – 4. část 
1951 
V kostele byly instalovány nové varhany. 

1961 
O provozu na místním poštovním úřadu v Židlochovicích svědčí těchto 
několik čísel bilance roku 1961: bylo zde podáno k odeslání 8 788 balíků 
a dodáno bylo 9 889 balíků. U peněžní přepážky bylo za rok podáno 33 
768 poštovních poukázek a vyplaceno celkem 12 958 poukázek. 
Průměrně bylo měsíčně vypláceno 552 důchodcům 283 737 Kč. Sázková 
služba přijala v roce 1961 celkem 490 sázenek Sazky a 23 505 sázenek 
Sportky. Telefonní služba zpracovala za celý rok 115 990 meziměstských 
hovorů. Ve městě bylo 246 telefonních stanic. Telegrafní služba podala 
6 751 telegramů. V Židlochovicích bylo v tomto roce 313 televizorů a 1 
047 rozhlasových přijímačů.  

1961 
Na levé horní straně náměstí byl do r. 1961 hostinec U zlatého lva. Byl to 
jeden z nejstarších židlochovických domů vůbec. V době třicetileté války 
to bylo selské stavení. Od r. 1782 byl dům v držení vrchnosti, která až do 
4. ledna 1852 (kdy byl hostinec prodán ve veřejné dražbě) měla svůj 
zájezdní hostinec. Konečně v r. 1956 byla do bývalých hostinských 
místností nastěhována okresní lidová knihovna a v prvním poschodí bylo  
od 1. dubna 1950 zubní ambulatórium  Ústavu národního zdraví. Tento 
 

dům byl posléze 15. srpna 1961 zbourán, protože nebyl v uspokojivém 
stavu. Při bourání se přišlo na zajímavé skutečnosti. Tak např. mezi tímto 
domem a sousedním domem č. 30 byla mezera široká asi 30 cm, která 
z ulice nebyla vidět;  na opačné straně ústila zamřížovaným oknem do 
dvora. Ve štítě domu č. 30 se objevilo ve výši 1. patra zazděné okno a 
zbytky schodiště, které vedlo do dvora čís. 31. Na zbytcích byly patrné 
zbytky po klenbě, která kryla horní část schodiště. Nález oprávněně 
dokazoval, že dům č. 30 byl starší, než dům č. 31. Dům č. 30 byl původně 
užší, než v pozdější době, kdy byl rozšířen k uliční straně o jednu 
místnost. Doklad pro toto tvrzení najdeme v domě č. 30, kde místnosti 
starší jsou klenuté, kdežto novější místnosti klenutí nemají. A také to 
dosvědčuje skutečnost, že ve štítě domu č. 31 asi jeden metr od ulice 
bylo zazděné okno a pozdější přístavby domu č. 30 toto okno zakryly. Při 
domě č. 31 v Nosislavské ulici stávaly čtyři masné krámy, které byly v r. 
1841 odstraněny a nově postaveny na Strejcově sboru. Tím se značně 
rozšířila Nosislavská ulice a majitel zájezdního hostince zřídil 
v uvolněném místě vjezd do dvora, v němž postavil stáje a kůlnu pro 
povozy ložírujících hostí. Před domem byly veliké sklepy, většinou dnes 
zasypané. Touto demolicí, provedenou 15. srpna 1961, zmizela tedy 
jedna z nejtypičtějších židlochovských budov nejstarších dob.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní vybral –kv–. 

 

 

• Letos už podruhé se židlochovičtí turisté vydali vlakem na svůj další plánovaný výlet Za krásami Kutné Hory. V sobotu 19. 
února se brzy ráno vydalo 21 přihlášených účastníků především za poznáním památek do starobylého města stříbrné rudy, 
mincovnictví a středověké architektury. Počasí sice příliš nepřálo, ale cesta vlakem byla příjemná a bylo co vidět. Nedaleko 
od nádraží v Sedlci jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v areálu bývalého cisterciáckého kláštera a unikátní 
Santiniho hřbitovní kapli s kostnicí. Do historického centra Kutné Hory jsme se vydali pěšky, foukal vítr, poletoval sníh a 
teploměr určitě ukazoval kolem -3°C. Naše prohlídková trasa začala chrámem Sv. Barbory, kolem kaple Božího těla a 
Jezuitské koleje ke staré gotické kašně, která se opravuje už nejméně dvacet let a je stále ve stejném zanedbaném stavu. 

Dostali jsme se dál podél hradeb do Ruthardké uličky a ke kostelu Sv. Jakuba. Poznávací trasu jsme ukončili na náměstíčku před Vlašským 
dvorem. Tradiční závěr v hospůdce s občerstvením a tentokrát hlavně s teplým čajem na zahřátí se konal na třech místech – v restauraci 
Ruthardka, v penzionu s právě probíhající vepřovou zabíjačkou a v hospůdce U kata. Závěrečné hodnocení s ušlými devíti kilometry bylo tentokrát 
poznamenáno žehráním nad nadměrnou drahotou vstupenek a žádnou slevou pro seniory.                                                             Mgr. Miroslav Cvrk 

• Koncem února 2011 byla na budovu sokolovny umístěna nová informační vývěska T. J. Sokol Židlochovice. Za pomoc při instalaci děkujeme 
zaměstnancům MěÚ Židlochovice. Aktuální informace ze života židlochovických sokolů najdete nejen na této vývěsce, ale i na webu  
www.sokol-zidlochovice.cz                                                                                                                                                                 Ing. Oldřich Kahoun 

• V neděli 27. února 2011 se uskutečnil v budově sokolovny v Židlochovicích (v prostorách pronajatých židlochovickému gymnáziu) závěrečný díl 
cyklu přednášek s názvem "Tři století v životě města". Organizace se ujal Sokol Židlochovice, přednášejícím byl pan Eduard Vyhlídal. Třicítka 
posluchačů si vyslechla poutavé povídaní související s historií města v 19. a 20. století, doplněné projekcí fotografií, které ve spolupráci s 
přednášejícím připravil vzdělavatel židlochovického Sokola Oldřich Kahoun. Poděkování patří nejen panu Vyhlídalovi a pořádající T. J. Sokol 
Židlochovice, ale i židlochovickému gymnáziu za možnost využití pronajatých prostor včetně promítací techniky.                          Ing. Oldřich Kahoun 

• Na podzimní měsíce připravuje RTIC cyklus přednášek Zajímavosti z historie města připravené Mgr. Karlem Vavříkem. Některé z poznatků o 
historii města nebyly dosud publikovány. Jednotlivé cykly přenášek jsou barevně zpracovány jako názorné obrazy v počítačové prezentaci Power 
point a budou stručně doplněny průvodním slovem. S největší pravděpodobností se přednášky budou konat v klubovně zahrádkářů nebo ve 
vinotéce včetně ochutnávky židlochovických vín. Část přednáškového cyklu bude také obsáhle věnována židlochovickému zámku a jeho majitelům. 
K rozšíření a zpestření přednášek jsou připraveny i fotografie z pobytů T. G. Masaryka na zámku a jedinečné letecké snímky města fotografované 
Ing. Ladislavem Ryglem.                                                                                                                                                                                             -rt- 

• SPOZ děkuje Dagmar Krkavcové, ředitelce MŠ za spolupráci při vítání občánků do života v r. 2010. Děti mateřské školy vystupovaly v obřadní síni 
radnice s krátkým pásmem básniček a písniček. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v letošním roce. Také děkujeme manželům 
Floderovým z prodejny květin Flobra za spolupráci při přípravě květin k vítání občánků do života, a k přivítání jubilantů v obřadní síni i za poskytnutí 
drobných dárků do tomboly. Také pí Květoslavě Vašíčkově patří dík za dárky do tomboly.  Prodejna květin na náměstí Míru připravuje květiny 
k blahopřání jubilantů. I jejich pracovníkům vyjadřujeme vroucí dík.                                                                                      Lenka 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 Bc. Martin 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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