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Výběr z usnesení RM 19. srpna 2011 
Rada města rozhodla, na základě předložených 
nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky Sběrný dvůr odpadů 
Židlochovice“ a doporučení hodnotící komise, o  
tomto výsledném pořadí uchazečů:   
A. Dodávka stavebních prací: 1. STRABAG, a.s. OZ 

Brno, 2. VHS Břeclav, s.r.o.; 3. SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Brno; 4. PŘEMYSL VESELÝ, 
stavební a inženýrská činnost s.r.o., Brno; 5. VHS 
plus, vodohospodářské stavby s.r.o., Veselí nad 
Moravou 

B. Dodávka technologie – dodávka kontejnerů:  . 
                                         
  –  ,  

1. MEVA – BRNO, s.r.o., Želešice; 2. MEVATEC, 
s.r.o., Roudnice nad Labem; 3. ELKOPLAST CZ, 
s.r.o., Zlín. 

–  dodávka vybavení správce centra a dodávka 
technického vybavení: 1. ELKOPLAST CZ, s.r.o., 
Zlín  
RM rozhodla: 
� uzavřít smlouvu na pronájem tepelného 

hospodářství a smlouvu o dodávce tepla a teplé 
vody, smlouvu na rozúčtování ke konečnému 
nájemci s Alfa-COM, s.r.o.   Brno; smlouvu uzavřít 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce; 
smlouvu uzavřít od 1. 10. 2011 

� vypůjčit nebytové prostory v domě č. p. 232, ulice 
 
 

Nádražní v Židlochovicích, v prvním nadzemním 
podlaží, o výměře 108,5 m2; smlouvu o výpůjčce 
uzavřít s Mateřským centrem Robátko od 1. 9. 
2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva 
měsíce; k  31. 8. 2011 ukončit smlouvu o výpůjčce 
ze dne 15. 7. 2009 

� pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 232, 
ulice Nádražní v Židlochovicích, v třetím 
nadzemním podlaží o výměře 76,7m2; nájemní 
smlouvu uzavřít s Pedagogicko psychologickou 
poradnou Brno, výše nájemného je 30 000Kč/rok; 
nájemní smlouvu uzavřít od 1. 9. 2011 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce; k 31. 8. 
2011 ukončit nájemní smlouvu č. 3/09 ze dne 20. 
1. 2009 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 22. září 2011 rozhodlo,  
že Gymnázium Židlochovice nebude zrušeno.  

Děkujeme všem, kteří se svými postoji, podpisy na petiční archy, účasti na protestním 
shromáždění či demonstraci v Brně zasloužili o zachování Gymnázia v našem městě. 

Záběr na obrázku je z demonstrace v Brně na Moravském náměstí, která se konala  
20. září v odpoledních hodinách a které se zúčastnilo přes 400 protestujících. 
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Kytice k památce úmrtí T. G. Masaryka 
       V úterý 13. září 2011 položil starosta Židlochovic, Vlastimil Helma kytici k pamětní desce u Masarykovy lípy v zámeckém parku. Uctil tak památku 
74 let od úmrtí prvního prezidenta Československa a čestného občana města Židlochovic. (+ 14. září 1937, Lány) 

 Městská policie Židlochovice  
 Doba prázdnin a dovolených skončila a i léto je již pomalu za námi. V této době, kdy jste si užívali sluníčka a odpočinku, řešila městská policie řadu 

událostí spojených s létem a prázdninami.  
V tomto období pořádají organizace v obcích a i samotné obce celou řadu kulturních a společenských akcí jako jsou diskotéky, rockové zábavy, 

hody a slavnosti, při kterých městská policie dohlížela na veřejný pořádek. Při těchto akcích, a nejen při nich, řešila městská policie problémy 
s rušením nočního klidu a to v 17 případech.  

Také alkohol je někdy příčinou nepřiměřených reakcí a vyžaduje zákrok strážníků. Tak např. ve Vojkovicích musela hlídka strážníků dvakrát 
zachraňovat podnapilou ženu z řeky Svratky. Po vytažení z řeky byla žena převezena do nemocnice v Brně. Jindy a rovněž ve Vojkovicích podnapilý 
muž ohrožoval prodavačky v obchodě s potravinami. Přivolaná hlídka strážníků musela k zadržení muže použít donucovací prostředky a poté byl 
předán Policii ČR  

Někteří občané po požití alkoholu řeší svůj neutěšený stav spaním přímo na veřejném prostranství. Takové případy řešili strážníci dvakrát 
v Židlochovicích na autobusovém nádraží, na sídlišti Družba a jednou na náměstí Míru, dále pak v obci Blučina a Žabčice. Tito občané byli předáni 
rodině a jeden občan byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Brně.  

Při nočních kontrolách našeho města byli také zadrženi občané při ničení soukromého i veřejného majetku. Např. na Nádražní ulici byla zadržena 
skupina mladíků při ničení dopravního značení, jindy na Komenského ulici byli přistiženi mladíci ničící kontejnery na komunální odpad. Na Brněnské 
ulici byl po telefonickém oznámení zadržen muž, který zničil osvětlení a bránu rodinného domu. Také ten byl po zadržení byl předán Policii ČR  

V letním období také dozrává ovoce na našich zahradách a sadech. Při kontrolách majetku zahrádkářů se podařilo strážníkům zadržet dva 
nenechavce, kteří dostali od strážníků blokovou pokutu.  

Na závěr výčtu letní činnosti našich strážníků bych chtěl upozornit majitele domácích mazlíčků, aby si své pejsky pečlivěji hlídali, protože v době 
prázdnin strážníci odchytili deset zaběhnutých pejsků. Naštěstí se všichni vrátili ke svým majitelům.             Milan Šebek, vedoucí strážník Městské policie 
 
Úspěch města a úřadu na konci léta 

Již čtvrtým rokem se naše město účastní soutěže MĚSTO PRO BYZNYS vyhlašované týdeníkem EKONOM pro 205 obcí a měst s rozšířenou 
působností v celé České republice. Soutěž prověřuje a hodnotí města v padesáti kritériích v pěti základních oblastech: podnikatelské prostředí, kvalita 
lokality, pracovní trh, veřejná správa a cenové podmínky města. Provádí také průzkum mezi podnikateli v územně správním celku. 

Loňské překvapivě obsazené 4. místo mezi městy Jihomoravského kraje jsme nejen obhájili, ale dokonce jsme o jednu příčku postoupili. V dílčích 
kategoriích jsme obsadili první místo za nejvyšší spokojenost podnikatelů s prací radnice.  

Uvedené ocenění převzal z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a šéfredaktora týdeníku Ekonom Ondřeje Neumana tajemník 
MěÚ Mgr. Miroslav Cvrk na krajském vyhodnocení v Brně 14. září t. r. Celostátní vyhodnocení bude známo během října. 

Podrobnější rozbor je uveden na stránkách www.byznyspromesto.cz.                                                                         Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 
 

Sbírka pro CHARITU Brno (dříve Úpice) pokračuje každé úterý od 16 do 18hodin v budově na sídlišti. Nově sbíráme, také funkční elektrospotřebiče, 
záclony, obuv, (zejména dětskou), kočárky, autosedačky, jízdní kola, veškeré věci pro děti včetně hraček, menší nábytek, potřeby pro domácnost, 
nádobí, .VŠECHNO FUNKČNÍ A POUŽITELNÉ. Vybrané dary budou upotřebeny a rozdělovány brněnskou Charitou, takže zůstanou potřebným 
v našem regionu.                                                                                                                                                                                                          SPOZ 

Ve čtvrtek 13. října 2011 v 15 hod. se koná beseda s důchodci v klubovně zahrádkářů na Palackého ulici. 
 Zahraje pan František Pazdera, občerstvení zajištěno.  

Zve Sbor pro občanské záležitosti. 
 

RM schvaluje: 
� přijetí dotace na realizaci projektu Zajištění 

opěrné stěny – farní zahrada v Židlochovicích 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
číslo projektu CZ.1.02/6.6.00/10.09441 a smlouvu 
č. 10080566 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu životní prostředí ze dne 29. 7. 2011 

�    použití fondu rezerv ve výši 130 tis. Kč na 
       stavební úpravy v MŠ 
�    příspěvek pro Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
       středisko Židlochovice, ve výši 5 tis. Kč 
�    výjimku z počtu žáků v devátém ročníku z 30 na 
      34 žáků na třídu na školní rok 2011–2012 
RM jmenuje: 
�   do Školské rady Základní školy Židlochovice 
      zástupce města Židlochovice ve složení: Vlastimil 
      Helma, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Lenka Brázdová. 
RM bere na vědomí: 
�   informaci JmK k plánovanému prodeji budovy 
      zubní kliniky 

 

� dopisy společenství vlastníků jednotek k záměru 
       prodeje pozemků pod bytovkami 
 
Výběr z usnesení ZM 6. září 2011 
ZM rozhodlo: 
� vyhlásit záměr prodeje pozemků pod domy 

vlastníků jednotek dle jejich podílu na společných 
částech domu za cenu 300 Kč/m2; záměr bude 
vyhlášen pro pozemky pod domy na sídl. Družba 
č. p. 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 
661, 663, 664, 665, 694, 695, 696, 697, 698, 
699, 700, 701, 702, 703 a na ulici Lidická č. p. 
639 

ZM bere na vědomí: 
� zprávu „Rekonstrukce areálu bývalého mlýna 
      Židlochovice“ 

ZM schvaluje:  
� rozšíření stavby „Dešťová kanalizace v části ul. 

Masarykova – SO 01 Stoka K“ o provedení 
opravy komunikace v celé šíři od křižovatky se 
silnicí II/416 (do Blučiny) po č. p. 214, kde končí 

 

     kanalizace dešťová, dále o provedení 
souvisejících přípojek a vpustí a zadání tohoto 
rozšíření stejnému dodavateli, a to za podmínek 
odpovídajících původní veřejné zakázce 

 
Výběr z usnesení RM 8. září 2011 
RM ruší: 
� výběrové řízení a neschvaluje koupi komunálního 

malotraktoru pro město  
RM schvaluje: 
� platbu 15 000 Kč za vystoupení skupiny šermu 

Carpe diem na Zámeckých slavnostech  
� návrh na složení výběrové komise pro výběrové 

řízení na obsazení funkce vedoucího odboru 
dopravy MěÚ Židlochovice ve složení: Vlastimil 
Helma, Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Jana Králová, 
JUDr. Ludmila Čermáková, odborný pracovník 
z jiného pověřeného úřadu 

RM bere na vědomí: 
� otevřený dopis občanů bydlících v oblasti 

bývalého cukrovaru zastupitelům města  
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Skřivánci rozšířili své řady o další zájemce… 
Ve čtvrtek 1. září se konal v odpoledních hodinách v učebně Skřivánku nábor dětí do všech 

oddělení sboru. Zájem byl velký, dostavili se rodiče s dětmi různých věkových kategorií. 
Nejpočetnější skupinu tvořily děti předškolního věku (3–6 let), dále děti do přípravného sboru, 
který je určen dětem od 7 let. Tyto děti po 12. roce přecházejí do koncertního sboru. Děti přišly 
velmi natěšené, každé mělo připravenou písničku, kterou ochotně zazpívalo k radosti nejen 
vedení sboru, ale i svých rodičů. Všichni zájemci byli přijati. – Mateřinka 14, Přípravka 10, 
Koncertní sbor 4. Potěšitelný je zájem a spolupráce rodičů o hudební rozvoj jejich dětí. Dnes již 
dávno není Skřivánek jen „židlochovický“, navštěvují ho děti a mládež z celého Regionu 
Židlochovicko.  

Poznámka: Kdo se nestačil dostavit, může se kdykoliv přihlásit. Kontakt: www.skrivanci.com                                             
Zdeňka Vrbová, sbormistryně 

 

Taneční oddělení 
Myšlenka založit hudebně pohybovou výchovu pro přípravné sbory se zrodila v souvislosti s 

pěveckou výchovou již daleko dříve. Nebyly však dostatečné podmínky pro realizaci. Až teprve 
nedávno se tato myšlenka začala realizovat. Po zveřejnění se ozývali rodiče se zájmem o otevření 
tanečního oddělení. Přihlásilo se 17 dětí, všechny byly přijaty. Stalo se tak ve středu 14. září 2011 
v učebně sboru v Robertově vile, kde byla poprvé zahájena hodina hudebně-pohybové výchovy 
pod vedením paní prof. Zlaty Beňové. Za účasti rodičů se děti seznamovaly s prvními 
elementárními pohybovými a rytmickými prvky. Těšíme se, až budeme moci časem své snažení 
předvést na některém veřejném vystoupení. 

Taneční oddělení zkouší každou středu od 15.30 do 16.30 hodin v učebně Židlochovického 
dětského sboru Skřivánek v Robertově vile. 

                                                                  Zdeňka Vrbová 

Židlochovice očima Brňana 
Jako brněnský občan se setkávám s lidmi mimo Brno, kteří nešetří chválou na jeho okolí. 

Oceňují pak možnost rychlého dosažení romantických koutů, jakými se naše metropole může 
chlubit. Občas však zatoužíme rozjet se trochu dál mimo jeho hranici.  

Dnes padla volba na Židlochovice. Těmi jsem vždy projížděl bez silnější touhy tam zastavit a 
aspoň na chvíli se tu porozhlédnout. Od městečka položeného v rovině jsem nečekal nic 
překvapujícího a též kopec za obcí jsem spíš spojoval se sousední Blučinou. Ten mi uvízl v 
paměti jen jako nevítaná hora překážející mým známým v příjmu rakouské TV. Přiznám se, že ve 
mně budila zvědavost zpráva o nové rozhledně na temeni tohoto vrchu, který tu byl snad jediným 
zpestřením v jinak nečlenitém okolí. 

Při vyslovení názvu Židlochovice mě napadají tři věci symbolizující tuto obec: pobyt TGM na 
zdejším zámku, honitba v bažantnici a nocležna havranů v zimě.  

Při letošních slavnostech okolo zámku mě upoutala neanonymita setkání místních obyvatel, 
kterou v Brně při podobných oslavách neznáme. Jistě většina zdejších usedlíků se tu setkává jako 
velká rodina a já v tom spatřuji kouzlo neuvědomělé intimity. Je to atmosféra přátelské 
pospolitosti, která vnímavé pozorovatele vždy učaruje při popisování maloměstského života např. 
u Fráni Šrámka. Krása i velikost zámeckého parku je obdivuhodná, může soupeřit s Lužánkami. 

 Při výkladu v zámeckém interiéru by neškodilo ze strany průvodce rozšířit svůj výklad o 
pobytu TGM. Že si vybral zrovna toto městečko, souvisí snad s jeho studiemi v Hustopečích – 
kdoví. Starší návštěvníci většinou o jeho zdejší přítomnosti nějaké ponětí mají, jde však o mladší 
generaci.  

Upoutaly mě turistické směrovky s nápisy "Rozhledna", které mi připomněly jeden z důvodů 
mé návštěvy Židlochovic. Cesta k rozhledně stoupala mírným terénem, který jsem v této lokalitě 
nečekal. Byla lemovaná řadou stromů slibující v jarním údobí jistě nevšední zážitek v podobě 
květů a zpěvu ptactva. I v dnešním horkém letním dni poutníka příjemně ochlazovaly svým stínem 
při stoupání do kopce zvaného Výhon. Nahoře mě přivítala čarovná náhorní planina. Uprostřed 
osamoceného vrchu jakoby chtěla znásobit dojem z vyhlídky na všechny světové strany, trůnila 
vytoužená rozhledna. Její nevšední válcovitý tvar mě přinutil zalétnout vzpomínkou na chrámovou 
věž v Pise. Na rozdíl od ní však tato se tyčila vzpřímeně jako maják střežící jedinečnou náhorní 
výspu uprostřed nedozírné roviny.  

Nádherný to rozhled na dostřel od Brna. Řadí se k dávnějším impozantním vyhlídkovým 
objevům, jakým byla pro mě kdysi v těchto končinách Pouzdřanská step. 

Jan Roman, Brno 10. 9. 2011 

Ani etiopské děti nemají ve 
škole rády zkoušení…pokud 

nějakou školu mají… 
Postavme školu v Africe je veřejná 

sbírka, pořádaná společností Člověk v tísni 
a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, 
zaměřená na stavbu škol a podporu 
vzdělávání v Etiopii. 

Proč právě Etiopie? Téměř každé druhé 
dítě v Etiopii nechodí do školy. Často prostě 
proto, že v jeho okolí žádná škola není. 
Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa 
a míra negramotnosti je tady až 60 %. 
Budováním škol a vzděláváním místních 
učitelů se snažíme lidem pomoci dostat se 
ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud 
jsme v Etiopii vybudovali 12 škol pro více 
než 3000 dětí. Tyto děti mají velkou šanci 
se ve společnosti dobře uplatnit a 
pozvednout tak její celkovou úroveň. 

„Naši žáci, kteří se dostanou na střední, 
se prý skoro vždycky poznají, jsou ve 
vyučování aktivní a hlásí se. Často mají 
nejlepší výsledky v celém okresu. Zrovna 
teď se děti z naší střední internátní školy v 
Awasse dostaly na vysokou školu.“ říká 
Ondřej Nádvorník, vedoucí etiopské mise 
Člověka v tísni. 

Letos se uskuteční již osmý ročník 
sbírky. Od vzniku spolupráce se na projektu 
podílelo celkem již 234 oddílů, což je asi   
23 460 skautů a skautek. „Pro děti je sbírka 
možností, jak o pomoci nejen mluvit, ale 
hlavně konkrétními činy skutečně pomáhat. 
Sami skauti a skautky totiž do projektu 
mohou zapojit i své spolužáky nebo rodinu,“ 
vysvětluje koordinátorka sbírky Mariana 
Ermlová.  

Již šestým rokem se sbírka uskuteční 
i v Židlochovicích, a to stejně jako 
v desítkách dalších měst České 
republiky v termínu 8. – 14. října. 

V sobotu 8. října od 19:00 proběhne 
ve vestibulu městské knihovny Etiopský 
večer pro veřejnost – promítání fotek a 
videí z Etiopie a českých postavených 
škol, informace o Etiopii, sbírce a zdejší 
situaci, čaj, občerstvení, doprovodné 
aktivity. Vstupné dobrovolné – příspěvek 
na sbírku. Všichni jste srdečně zváni. 

Během celé středy 12. října budete 
moci přispět do pokladniček našich 
skautů a skautek, které jistě potkáte 
v ulicích Židlochovic. Ve čtvrtek 13. října 
bude sbírka probíhat na místním 
gymnáziu a v průběhu týdne na základní 
škole. 

Po celý rok můžete také posílat 
příspěvky na sbírkové konto 222 444 
555/0300. Další možností je zaslat textovou 
zprávou ve tvaru DMS AFRIKA na telefonní 
číslo 87777. Cena DMS je 30 korun, na 
konto projektu bude připsáno 27 Kč. Více 
informací o celé sbírce se můžete dozvědět 
na www.skolavafrice.cz. .                                                                                                                            
Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen 
Židlochovice 

Moudrá slova 

Politik je člověk, který slíbí postavit most i tam, kde není řeka. 

N. S. Chruščov 
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Z našich škol 
 

Proměnlivé a suché léto 2011  
 

 
ZŠ Židlochovice pilotní školou MŠMT ČR  

Pro letošní školní rok byla naše škola oslovena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala nabídku stát se jednou z 36 pilotních škol 
v České republice, kde bude ověřováno využití Individuálních výchovných plánů. Jedná se novou formu školní péče o žáky, kteří svým chováním 
významně narušují školní výuku. Do tohoto projektu jsme vstoupili s cílem pomoci legalizovat nové, účinnější formy spolupráce s rodinami našich žáků 
a školní péče o žáky, u kterých se projevuje rizikové chování, a to se zaměřením na mezirezortní spolupráci s dalšími státními organizacemi a 
institucemi.  

Nevhodné chování některých žáků ve škole působí značné problémy. Rušivé chování těchto dětí odvádí ostatní žáky i učitele od učení a dochází 
ke zhoršování výsledků školního vzdělávání. Velmi často problémoví žáci zároveň svým nevhodným chováním ohrožují ostatní spolužáky a narušují 
jejich pocit bezpečí ve škole. Jestliže jsou pro naplnění úlohy školy důležité výsledky vzdělávání, pak každý čin, který vyrušuje žáky od učení, 
zasluhuje naši pozornost a aktivní řešení. 

Věříme, že se nám v souladu s ověřovanými postupy podaří řešit problémové chování ve škole ještě efektivněji a zajistit tím našim žákům 
kvalitnější vzdělávací podmínky v běžném vyučování.                           Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

Rekonstrukce atletické dráhy v areálu ZŠ 
O prázdninách jsme se konečně pustili do nezbytné rekonstrukce atletické dráhy. Stavební práce, které v srpnu prováděla firma Swietelsky, byly 

v hodnotě 320 tisíc Kč.  Úprava dráhy, která již byla téměř v havarijním stavu, se mohla uskutečnit jen díky velké podpoře a aktivitě Sdružení rodičů při 
ZŠ Židlochovice, které po tři roky střádalo finanční prostředky a pořádalo sbírky. K tomuto účelu se podařilo shromáždit 230 tisíc Kč. Zbylých 90 tisíc 
Kč zaplatila škola ze svého rozpočtu z investičního fondu. Věřím, že se žákům bude příjemně a hlavně bezpečně sportovat a také atleti ŠAKu budou 
dosahovat svých úspěchů i na domácí půdě. Děkuji všem rodičům a sponzorům, kteří na rekonstrukci atletické dráhy přispěli.   
                                                                                                                                                                                              Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

Školní poradenské pracoviště při ZŠ  
Školní poradenské pracoviště nabízí svoje služby žákům, jejich rodičům i pedagogům již 6. rokem v silném personálním obsazení tvořeném 

školním speciálním pedagogem, školní psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a pěti asistenty pedagoga, kteří přímo ve 
výuce pod metodickým vedením školního speciálního pedagoga pomáhají žákům s nejvýraznějšími specifickými vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme 
podmínky úspěšné integrace žáků, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, pomoc s domácí přípravou, logopedickou podporu, pomáháme dětem při 
začleňování do kolektivu, při řešení jejich osobních a vztahových problémů, poskytujeme kariérové poradenství a zajišťujeme programy zaměřené na 
prevenci rizikového chování. Podrobnou nabídku našich služeb včetně kontaktů na jednotlivé odborníky najdete na webových stránkách 
www.sppzidlochovice.cz.                                                                                                                             Mgr. Radka Minaříková, školní speciální pedagog 

Kalendářní i astronomické léto je již za námi a tak můžeme 
s měsíčním odstupem zhodnotit jeho průběh. Letošní charakter byl 
skutečně velmi netypický, převážně chladný a proměnlivý, aby nakonec 
bylo v závěru srpna a v první polovině září rekordně teplo. Vyhovovalo 
tedy spíše turistům, protože deště bylo obecně málo. A tak nás naštěstí 
nepostihly žádné extrémní projevy a i přes nepříznivý průběh jsme léto 
bez problémů „přežili“. A nyní se podívejme prostřednictvím klimatických 
dat podrobněji na jednotlivé měsíce. 

Letošní červen byl ve znamení proměnlivého počasí, i když spíše 
převládalo teplejší počasí narušované silnějšími bouřkami a přechodným 
ochlazením. Celková průměrná teplota +19,63°C byla ještě v mezích 
normálu (odchylka +0,95°C), srážek spadlo v důsledku bouřek 63,2mm, 
což představuje normální množství (103,4%), i když z hlediska přísunu 
srážek pro růst rostlin bylo většinou sucho. V nadprůměrném množství 
jsme si užili letních dnů (celkem 19, průměr je 13), na začátku 
astronomického léta pak i dva dny tropické (i přes teplé počasí v květnu a 
červnu jde o dost pozdní nástup tropických dnů). Bouřky (s vydatnými 
srážkami) nás potrápily ve 3 případech. Po nich se pravidelně dostavilo 
dvou až třídenní ochlazení (teploty kolem hodnoty +20°C). Na maximální 
hodnotu +32,0°C vystoupila teplota 22. června, minimální teplotu +8,7°C 
jsem odečetl 25. června. Tropickou noc (teplota neklesne pod +20°C) 
jsem nezaznamenal. Vzhledem k teplému charakteru počasí dozrály 
meruňky (naštěstí odolaly květnovému mrazu) již 23. června. 

Nejteplejším červnem se stal ten v roce 2003. Byl silně teplotně 
nadprůměrný (odchylka +3,32°C od normálu). Srážkově pak byl extrémně 
podnormální, napršelo jen 16% obvyklého množství. Nejteplejším dnem 
tohoto měsíce byl 11. červen s maximální teplotou +34,5°C. Dnů 
s teplotou nad 30°C pak bylo za tento měsíc celkem 12. Nejchladnějším 
červnem byl ten v roce 1991, s průměrnou teplotou +16,6°C (odchylka -
2,08°C). O chladném rázu vypovídá skutečnost, že maximální teplota 
byla  „jen“ +29°C  a  letních  dnů  bylo  pouze šest. Proto  se  také sklizeň  

 

meruněk posunula až do následujícího měsíce. 
Navzdory různým dlouhodobým předpovědím o nadprůměrně teplém 

létě se letošní červenec stal měsícem nepříliš letním, byl dokonce 
chladnější než předchozí červen. Celkově byl měsíc značně proměnlivý. 
Úvod byl chladný, postupně se oteplovalo a objevilo se několik tropických 
dnů. Srážek bylo poměrně málo a tak stále převládalo sucho. Poslední 
dekáda pak byla ve znamení častých (i trvalých) srážek a poměrně 
chladného počasí (v tomto období se vyskytl pouze 1 letní den) a tak 
jsme také trochu zapomněli, že se v první polovině měsíce vyskytly i 
tropické dny. S průměrnou teplotou +19,32°C jsme se dostali o -1,34°C 
pod normál (slabě podprůměrná hodnota). S úhrnem 75,3mm srážek 
jsme nakonec byli slabě nad průměrem (112,4%). Letních dnů se objevilo 
celkem 14 (výrazně podprůměrné množství), tropických pak 5 (2/3 
průměru). Maximální teplotu měsíce jsem naměřil 10. července, kdy bylo 
těžko uvěřitelných +34,0°C. Na minimální hodnotu +11,0°C poklesla 
teplota 6. července. Objevila se i 1 tropická noc (minimální teplota 
neklesla pod +20°C) a to 14. července. Bouřku jsem zaznamenal ve 3 
dnech. Sklizeň obilí začala letos normálně a to 12. července.   

Nejteplejším červencem se stal ten v roce 2006 s průměrnou teplotou 
+23,3°C (odchylka +2,64°C) s 26 letními a 17 tropickými dny. 
Nejchladnější červenec byl v roce 2000 s průměrnou teplotou +17,8°C 
(odchylka -2,86°C), který byl současně značně deštivý (179% normálu). 
Bylo zaznamenáno jen 9 letních a 2 tropické dny (s maximální teplotou 3. 
července +33,3°C), ale také 21 dní s deštěm. 

Úvod (první týden) srpna byl ve znamení poměrně teplého letního 
počasí (teploty většinou mezi +26°C až +29°C). Na začátku druhého 
týdne přišly srážky a také výraznější ochlazení (teploty kolem +20°C). 
Několikadenní ochlazení bylo jen přechodné a teploty se v polovině 
měsíce opět vrátily na letní hodnoty a postupně překračovaly i tropickou 
30. V závěru měsíce pak v 6 dnech po sobě (22. až 27. srpna) i výrazně 
přepsaly  dlouhodobé  teplotní  rekordy.  Současně  s  vysokými  denními  
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Sokolské aktivity 
 

teplotami jsem v pěti dnech po sobě zaznamenal i tropické noci (minimum 
nekleslo pod +20°C). Toto nejdelší horké období léta bylo narušeno 
pouze slabými bouřkami a ukončeno poslední srpnový víkend. Srpen se 
tak stal nejteplejším letním měsícem. I přes nadprůměrně teplou druhou 
polovinu měsíce vyšel celkový průměr na hodnotu +21,04°C (ještě 
průměrná odchylka +0,87°C), srážek (i přes několik bouřek) spadlo mírně 
podprůměrné množství 40,8mm (69,5% normálu). Tropických dnů bylo 
celkem 8, letních dnů 25. Maximální teplota +36,5°C naměřená 26. srpna 
je druhou nejvyšší teplotou v srpnu (a 5. nejvyšší vůbec) od roku 1990. 
Minimální teplotu jsem zaznamenal 11. srpna s hodnotou +7,4°C. 
Vyskytly se celkem 4 dny s bouřkou a výjimečných 5 tropických nocí, kdy 
teplota neklesla pod +20,0°C (dlouhodobý průměr v srpnu je jedna 
tropická noc za 2 roky). 

Nejteplejším srpnem byl ten v roce 1992 s průměrnou teplotou  

+23,2°C a odchylkou +3,03°C. V tomto roce bylo zaznamenáno 28 
letních a 13 tropických dní a 4 tropické noci (s minimální teplotou 
neklesající pod 20°C). Nejchladnějším srpnem byl ten v roce 2006 
s průměrnou teplotou +17,1°C (odchylka -3,07°C) a 145,9mm srážek 
(248%) a maximální teplotou pouze +29,8°C.  

Prázdniny se letos nakonec (teplotně) protáhly až do druhé poloviny 
září a my jsme si tak ještě stačili užít i parných letních (v mnoha 
případech rekordních) dnů. Počasí o letošních hodech se také 
„vyznamenalo“ a návštěvníků přišlo rekordní množství (přes 1600 za 
pátek a sobotu). V této chvíli se zdá, že vládu převzalo další roční období 
a léto žije již jen v našich vzpomínkách. Doufám, že i současné převážně 
slunečné počasí nás pozitivně naladí a my využijeme ještě mnoho 
nádherných podzimních dnů k objevování krás měnící se přírody.  

Ing. Karel Král 

Tenisový turnaj jednotlivců  
V sobotu 17. 9. 2011 se na kurtu za sokolovnou uskutečnil tradiční turnaj jednotlivců v tenise, pořádaný komisí sportu při MÚ ve spolupráci s 

místním Sokolem. Turnaje se zúčastnilo 6 hráčů, kteří se vzájemně utkali systémem "každý s každým". 
      Z turnaje vyšel vítězně a loňské prvenství obhájil Michal Weinbrenner, který se však v boji o prvenství mimořádně zapotil se skvěle hrající 

Petrou Figlovskou. Třetí příčku obsadil Jiří Karas. Pořadí na dalších místech: 4. Ondřej Král, 5. Milan Košar, 6. Tomáš Šenkyřík.  
Ing. Josef Kratochvíl  

Přijďte si s námi zacvičit! 
TJ Sokol ŽIDLOCHOVICE připravuje nácviky na XV. všesokolský slet, Praha 2012.  Nacvičovat se budou tyto skladby: 

Česká suita – ženy   Nacvičuje Jarmila Krejčí  - krejci@sokol-zidlochovice.cz. Nácviky: čtvrtek 18.30 – 19.30 hod. 
Nebe nad hlavou – dorostenky + mladší ženy (švihadla).  Nacvičuje Dagmar Kratochvílová -  tkratochvil@sokol-zidlochovice.cz. 
                                 Nácviky:  úterý 19.30  -  20.30 hod. 

Chlapáci III. – muži  Nacvičuje Tomáš Kratochvíl - tkratochvil@sokol-zidlochovice.cz. Nácviky: úterý  20.30  -  21.30 hod.  

Ať žijí duchové  – rodiče s dětmi + mladší žáctvo   Nacvičuje: Olda Kahoun - kahoun@sokol-zidlochovice.cz. Termíny nácviku budou upřesněny.                                

Zahájení nácviků bude oznámeno. V případě zájmu o cvičení kontaktujte vedoucího skladby.  

    
 

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ 
 

Prodej novostavby RD 4kk v Rajhradě. 
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2, terasa 35 m2, kryté parkovací stání, vč. standardů, komínu, 

připojení na IS. Perfektní dostupnost do Brna, nová lokalita, výhoda IDS JMK 
 i vlakového spojení.  

Cena: 3.990.000,- Kč 

Pro bližší informace volejte prosím 
731 125 525 
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Zveme Vás od 17. října 

na tradiční 

  ZVĚŘINOVÉ HODY 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Restaurace Pavir 

547 238 937, 605 250 762 
 

Výuka angličtiny rodilým mluvčím 
Pomohu Vám nebo Vašim dětem 

zdokonalit se v anglické konverzaci  
a ve čtení. 

E-mail: paulstewart@seznam.cz 
� AJ 603 298 001 
� ČJ 603 811 531 
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PEVNÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEZÁVISLÉ NA PO ČASÍ 

NOVÝ ZÁKAZNÍK  
ZÍSKÁ SLEVU 50% NA 1 ROK U VYBRANÉHO TARIFU   

+ BEZDRÁTOVÝ TELEFON DECT V ČETNĚ INSTALACE ZDARMA !  
 Tarif HOME    8/0,5  Mbps  444 Kč → jen 222 Kč 

 Tarif BASIC     20/1  Mbps  594 Kč → jen 297 Kč  

 Tarif LITE*      50/2  Mbps  990 Kč → jen 495 Kč 

 Tarif OFFICE* 100/4  Mbps 1390 Kč → jen 695 Kč 

 

PŘEŘAĎTE SVŮJ INTERNET NA VYŠŠÍ RYCHLOST  

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK  
ZÍSKÁ O STUPEŇ RYCHLEJŠÍ PŘIPOJENÍ NA 1 ROK ZA STEJNOU CENU 
NEBO BEZDRÁTOVÝ TELEFON DECT V ČETNĚ INSTALACE  ZDARMA ! 

Tarif HOME  444 Kč    8/0,5 Mbps  →  20/1 Mbps 

Tarif BASIC  594 Kč    20/1 Mbps  →   50/2 Mbps   

Tarif LITE*   990 Kč    50/2 Mbps  → 100/4 Mbps 

* V závislosti na parametrech sítě ! 
 

Akce platí do 31. 10. 2011 ! 

Objednávky a dotazy:  
Zákaznické centrum, tel.: 533 383 335,                                         

nebo 
email: zakaznicke.centrum@moravianet.cz 

www.moravianet.cz 

Poskytovatelem služeb v síti Moravianet je S E L F servis, 
spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, 628 00 
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TIP NA VÝLET  
 

Zaznamenali jsme 
 

 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 9. část  

1931 
6. října 1931 se konal pohřeb slečny Boženy Kafkové; je zajímavý tím, že 
to byl první pohřeb židlochovického občana, který nebyl pohřben na 
hřbitově, ale zpopelněna v krematoriu.  

1951 

21. října zemřel v Židlochovicích po krátké nemoci Antonín Coufalík, 
jeden z nejvýznamnějších osvětových a pedagogických pracovníků 
vůbec. Narodil se v roce 1971 a několik prvních let učil na školách 
v Ivančicích, Křepicích a Boleradicích. 2. března 1906 nastoupil do české 
školy   v   Židlochovicích.   Do   dějin  českého  školství  se  zapsal  svým  

 

neohroženým vystoupením v letech 1907 až 1914, kdy před správním 
soudem ve Vídni hájil a na několika stáních také uhájil zásadu, že české 
dítě patří do české školy. Při jednáních u Nejvyššího správního soudu ve 
Vídni si Ant. Coufalík vymohl, aby svou obhajobu mohl přednášet česky, 
což byla značná opovážlivost – ale jistý zákon to dovoloval. Byl vrozeným 
osvětářem, autorem většiny projevů a přednášek, organizátorem 
veřejných oslav, členem obecního zastupitelstva. Byl znalcem 
botanických i nerostných kuriozit okresu a měl velkou knihovnu s několika 
tisíci svazky. 6. prosince 1951 byl Antonínu Coufalíkovi udělen Pamětní 
odznak II. národního odboje In memoriam.  

Z Kroniky Ozvěny věků a dní připravil  –kv–. 
 

Výletní cíle v Dolním Rakousku – 5. závěrečná část 

Cílem turisticky náročnějších návštěvníků mohou být také lázně 
Baden nedaleko Vídně (www.roemertherme.at). Jsou známé již 
z římského období. Nalezneme tu památky na pobyty umělců 
(Beethoven, Schubert, Strauß atp). Můžeme tu obdivovat krásné parky, 
rozárium s osmi sty druhy růží. Při procházce městem si jistě 
povšimneme pamětních desek. Na jedné z nich se připomíná pobyt 
císaře Františka Josefa I.  

Další část našich výletů do Dolního Rakouska se týká 
specializovanějších oborů. Tak např. mineralogy bude zajímat Svět 
ametystů v Maissau (www.amethystwelt.maissau.at), které leží asi 17 km 
jihovýchodně od Hornu. Užší zaměření má také výstava Svět fosilií 
v městečku Stetten (www.fossilienwelt.at) v blízkosti Korneuburgu. 
V krásném dunajském městě Krems můžeme navštívit výstavu Milníky 
umění (www.kunstmeile-krems.at). Kremže (Krems) s 25 tisíci obyvateli je 
svou atmosférou město naprosto výjimečné. Je to muzeum architektury 
pod širým nebem. Na jeho prohlídku se již napřed připravme zakoupeným 
tištěným průvodcem. Milovníci podzemních prostor se mohou vydat do  

jeskyně Seegrotte Hinterbrühl (www.seegrotte.at). Nalezá se 
jihozápadně od Vídně a je největším podzemním jezerem v Evropě o 
rozloze 6 200 m², které vzniklo těžbou sádrovce. Za 2. světové války tu 
byly letecké továrny. Jedná se o jedinečnou atrakci – roční návštěvnost 
asi ¼ milionu turistů. Pokud budete mít o návštěvu rozsáhlé jeskyně 
zájem, pak  výlet spojte s návštěvou románského kláštera Heiligenkreuz 
(www.stift.heiligenkreuz.at). Milovníci vojenské historie mohou zamířit do 
Heldenbergu, kde je postaven památník slavnému maršálovi Radeckému 
(www.derheldenberg.at). Zájemci o archeologii budou jistě uspokojeni 
archeologickým parkem v Carnuntum (www.carnuntum.co.at) a milovníci 
zvířat zase mohou navštívit zvířecí park Haag (www.tierparkstadthaag.at). 
Dokonce i pro milovníky whisky jsou připraveny zážitky 
(www.roggenhof.at).  

Pokud vás ani tato nabídka neuspokojila, pak si na internetu 
nalezněte TOP výletní cíle na jižní Moravě. I tam jsou uvedeny výlety do 
Dolního Rakouska.  

                                                                                                      –kv–  

• Židlochovické Informační centrum se těší zájmu turistů již sedm roků. Širokou paletou nabízených materiálů patří prý k nejlepším v kraji. To vše 
uvedl Brněnský deník Rovnost ve svém článku 13. září t. r.  

• S napětím jsme sledovali okolnosti kolem problematického zrušení našeho gymnázia. Zájemcům, kteří sledovali denní tisk a televizní zpravodajství, 
doporučujeme také ke čtení http://martisek.blog.idnes.cz. Naleznou zde článek s titulem Genocida jihomoravské inteligence.  

• Zámeckých slavnosti, které se konaly 4. září t. r., se podle odhadu zúčastnilo na dvě tisícovky návštěvníků. V uvedený den zhlédlo interiéry zámku 
700 zájemců. 

• Výstava fotografií Jovana Dezorta Zmizelé Židlochovice 1945 – 1995 se setkala s mimořádným ohlasem stovek našich občanů. Část těchto 
dokumentačních fotografií zůstane v židlochovickém archivu. Není vyloučeno, že fotografie budou využity pro vydání velkého nástěnného 
kalendáře. 

• Mimořádně teplé zářijové dny probudily ve stromech zdání jara a tak např. rozkvetly některé jabloně a dokonce se na koncích vinné révy objevila 
drobná květenství.  

• Těsně před příchodem zimy byla v loňském roce ukončena oprava poloviny střechy na budově fary. Koncem letošního září se začaly vyměňovat 
střešní latě na druhé polovině střechy, takže by v říjnu mohla být položena celá střešní krytina.  

• Nenalétněte různým podvodníkům, kteří vám nabízejí práci přes internet. Nedávno se objevila na internetu anonymní firma, která slibuje zájemcům 
absolvování kurzů, za něž požaduje napřed složení poplatku 1 000€. Také některé firmy, které potřebují prodat zboží, se uchylují k nekalým 
praktikám. Docela nenápadně při vyplňování tzv. průzkumu trhu získají vaši adresu a do několika dnů vás vyzvou k vyzvednutí dárku. Ve 
skutečnosti vás tak pozvou na prodejní akci, na které zákazníkům vnucují zboží v předražených cenách. 

• V dalších vydáních našeho Zpravodaje připravujeme v rubrice Tipy na výlet zajímavé objekty v Brně, které patří k neodmyslitelným dominantám 
brněnské i evropské architektury.    

 
 
 
 
 

 

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: martinakrizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Bc. Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  

vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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