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Fotografie z červnových oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. 
V r. 1907 byla vytvořena hasičská župa v čele s MUDr. Hynkem Světlíkem. 

Roku 1911 župa koupila hostinec od pana Vaňka a přestavěla budovu   
   v dobovém stylu na české reprezentační středisko Národní dům. 

Na budově je nápis:                       
 HASIČSTVO ŽUPY ŽIDLOCHOVSKÉ ČESKÉMU LIDU 1912. 
 Ve štítu jsou umístěny plastiky Čech, Moravy a Slezska. 

Od r. 2001 je majitelem Národního domu Ing. Wu Van Tuan. 
 

Výběr z usnesení RM 17. června 2011 
RM rozhodla: 
� provádět opravy bytových domů dle předloženého 

plánu v letech 2011 – 2013 a čerpat prostředky 
z FRB 3  

� udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky města 
Židlochovice č. 5/2007 ze dne 1. 1. 2008 a 
povoluje FC Židlochovice konání akce 
„SmallPlayerCup – Turnaj v malé kopané“ na 
fotbalovém stadionu v termínu 23. 07. 2011 do 
24.00 hod. 

 

RM bere na vědomí: 
� ukončení členství pana Miloše Šedivého v komisi 

sportu a mládeže Rady města Židlochovice a 
schvaluje nového člena komise sportu a mládeže 
Ing. Zdeňka Jurise 

RM schvaluje: 
� připojení města Židlochovice k projektu „Jižní 

Morava – království Komety“. 
RM povoluje: 
� MŠ výjimku z počtu dětí na školní rok 2011/2012 

na pracovišti Sídliště Družba 673 z 24 na 26 dětí  
 

      na třídu a na odloučeném pracovišti Brněnská 705 
      z 24 na 25 dětí na třídu 
RM rozhodla: 
� v rámci zadávacího řízení „Rozvoj služeb 

eGovernmentu v obcích ORP Židlochovice I-III, 1. 
etapa“ vybrat nabídky: pro 1. část-Technologické 
centrum města Židlochovice nabídku uchazeče C-
SYSTEM,a.s., Otakara Ševčíka 56. 636 00 Brno; 
pro 2. část – Elektronická spisová služba, 
komodita 1, nabídku uchazeče SoftHouse, s.r.o., 
Na Radosti 50/4,312 13 Plzeň; pro 2. část –  
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Městská policie Židlochovice 

 upozorňuje řidiče, že od 1. srpna 2011 začala platit rozsáhlá změna zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. 
Veřejnost bude jistě zajímat změna bodového hodnocení řidičů, kde novelou zákona došlo ke snížení počtu přestupků „za body“ ze 43 na 27.  Novela 
zákona také stanovuje i to, že strážníci městské policie již nejsou povinni upozorňovat značkami na úseky, na kterých se měří rychlost vozidel 
radarem. Veškeré změny naleznete na www.obecnipolicie.cz. 

Milan Šebek, vedoucí strážník městské policie 
Stavební úpravy na radnici 

V současnosti probíhají v budově historické radnice dvě stavební akce.  
První z nich je tzv. Rehabilitace sklepních prostor propojením na č. p. 99. Jedná se o propojení historických sklepních prostor pod radnicí 

(v současnosti využívaných jako vinotéka) s krásným kamenným sklepem pod sousedním domem č. p. 99. Tato akce je spolufinancována z Fondu 

 Elektronická spisová služba, komodita 2, nabídku 
uchazeče TRIADA, spol. s r.o., U Svobodárny 
12/1110, 190 00 Praha 9; pro 2. část – 
Elektronická spisová služba, komodita 3, nabídku 
uchazeče C-SYSTEM, a.s., Otakara Ševčíka 56, 
636 00 Brno 

RM bere na vědomí: 
� nesouhlas Společenství vlastníků 666 s realizací 

projektu parkoviště a komunikace a ukládá 
odpovědět, že město bude v této věci postupovat 
v souladu s územním plánem 

Výběr z usnesení ZM 22. června 2011 
ZM bere na vědomí: 
� informativní materiál ke zřízení a provozu 

vsypových a rozptylových louček 
ZM schvaluje: 
� závěrečný účet roku 2010, a to bez výhrad a 

schvaluje auditorskou zprávu 
ZM rozhodlo: 

prodat bytovou jednotku č. 358/3 v domě č. p. 
358, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na 
LV č. 2175 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu ve výši 4980/68241, spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 20 ve výši 4980/68241, zapsané 
na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice 
za cenu 960 000 Kč, přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne 
podpisu kupní smlouvy; toto rozhodnutí je platné 
do 31. 10. 2011 

ZM rozhodlo: 
� přijmou jako dar pozemky v k. ú. Židlochovice: 

pozemky zapsané na LV 817 – 1/4 pozemku KN  
p. č. 1781, výměra 416 m2, orná půda; pozemky 
zapsané na LV 820 – 1/2 pozemku  KN p. č. 
711/175, výměra 18 m2, orná půda; 1/2 pozemku  
KN  p. č. 2081, výměra 623 m2, orná půda; 1/2   
pozemku KN p. č. 2082, výměra 4 211 m2, ostatní 
plocha; 1/2 pozemku KN p. č. 2083, výměra 1 630 
m2, ostatní plocha; 1/2 pozemku PK p. č. 315/40, 
výměra 191m2; 1/2 pozemku PK p. č. 404, výměra 
98m2; 1/2 pozemku PK p. č. 1732, výměra 
198m2;1/2 pozemku PK p. č. 4438/93, výměra 
284 m2; 1/2 pozemku PK p. č. 4967, výměra 903 
m2 

ZM rozhodlo: 
� prodat část pozemku p. č. 988/1 o výměře cca 9 

m2 na ulici Brněnská, vedle garáže p. Martínka, za 
cenu 1 000 Kč/m2; náklady na zaměření pozemku 
uhradí kupující; toto rozhodnutí je platné do 31. 
12. 2011 

Výběr z usnesení RM 29. června 2011 
RM rozhodla: 
� uzavřít smlouvu o dílo na akci Židlochovice, 

radnice č. p. 100 – podzemí „Rehabilitace 
sklepních prostor propojením na č. p. 99“ s firmou 
AKZ Stavby spol. s r. o., Polní 18, 664 44 
Ořechov 

 

RM schvaluje: 
� záměr vzájemného přestěhování Pedagogicko-

psychologické poradny a MC Robátko 
v Robertově vile a ukládá připravit návrh smlouvy 

RM rozhodla: 
� pořadí nabídek na pojištění majetku města takto: 

1. ČSOB pojišťovna a.s; 2. Uniqa  pojišťovna a.s; 
3. Kooperativa, pojišťovna a.s 

RM ukládá: 
� uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou ČSOB 

pojišťovna a.s. 
 
Výběr z usnesení RM 15. července 2011 
RM rozhodla: 
� nepodat žádost o dotaci do OPŽP v rámci výzvy 

č. 28 na realizaci projektu Stavební úpravy 
mateřské školy – zateplení objektu 

� zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 1107/19  o 
výměře 18 m2 (garáže u řeky, Masarykova ul.) 

RM ukládá: 
� zařadit do rozpočtu příštího roku částku 

potřebnou k postupné obnově výplně otvorů MŠ 
� zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor 

v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 232, o 
výměře 108,5 m2, Nádražní ulice, a nebytových 
prostor v třetím nadzemním podlaží domu č. p. 
232, o výměře 76,7 m2, ulice Nádražní 
v Židlochovicích.  

RM schvaluje: 
� realizaci stavebních úprav za účelem 

vzájemného přestěhování Pedagogicko-
psychologické poradny a MC Robátko do 
maximální výše 50 000 Kč 

� přijetí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje 
pro město Židlochovice na projekt „Letní večery 
v Židlochovicích“ ve výši 10 000 Kč za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK. 

RM bere na vědomí: 
� „Petici“ týkající se návrhu výstavby parkoviště aut 

a vjezdu na parkoviště a ukládá: odpovědět 
petičnímu výboru, že město se bude záměrem 
výstavby komunikace a parkoviště zabývat a 
bude porovnávat všechny priority z pohledu 
obyvatel 

 
Výběr z usnesení ZM 27. července 2011 
ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 3 a 4 rozpočtu r. 2011 
ZM vydává: 
� dle § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 

Sb. v platném znění (stavební zákon) změnu č. 
VI územního plánu  

ZM schvaluje: 
� svazku Vodovody a kanalizace účelově na akci „ 

Dobudování kanalizační sítě Židlochovice – 
odkanalizování ulice Nad farou a ulice 
Masarykova“: 1. členský příspěvek ve výši 
1 729 362,22 Kč 2. bezúročnou účelovou půjčku  

  
  

       ve výši 1 894 848,63 Kč se splatností 10 let 
ZM schvaluje: 
� přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na projekt „Medializace 
prevence a zvýšení pocitu bezpečí starších 
občanů města Židlochovice“ ve výši 
44 000 Kč a schvaluje smlouvu o poskytnutí 
neinvestičních prostředků z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na tento projekt. 

ZM rozhodlo: 
� vyhlásit záměr prodeje pozemků pod domy 

vlastníků jednotek dle jejich podílu na 
společných částech domu za cenu 500 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 

 
Výběr z usnesení RM 29. července 2011 
RM schvaluje: 
� projektový záměr Zlepšení systému povodňové 

služby a preventivní protipovodňové ochrany 
v Židlochovicích 

� náklady na vystoupení folklorního souboru 
Gbelan na hodových slavnostech 
v Židlochovicích ve výši 6 500 Kč 

� argumenty Jihomoravskému kraji pro zachování 
gymnázia v Židlochovicích a zavazuje se:snížit 
náklady za pronájem v prostorách sokolovny o 
227 000 Kč. 

� příspěvek ve výši 5.000 Kč pro konání výstavy 
fotografií pana Jovana Dezorta 

RM rozhodla: 
� vydat nesouhlasné stanovisko k rekonstrukci 

mlýna na Brněnské ulici (výstavba nového 
objektu na místě demolice části stávajících 
staveb pro provoz Karlovy pekárny) 

RM ukládá: 
� provést výběrová řízení na dodavatele elektrické 

energie a zemního plynu s firmou e-Centre  
 

      
 

 
 
 
 
  

 

z obsahu: 
městská policie upozorňuje 
řidiče � Opravy na radnici � 
MERUŇKY A Židlochovice � 

mc Robátko v Novém �  
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB 

V OLOMOUCI � dopis hejtmanu 
Haškovi stran rušení 
gymnázia� Sokolové 

v lausanne � pávi 
v zámeckém parku � 

očkování proti chřipce � 
tip na výlet – raxalpe � 
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Odpovídáme na vaše dotazy 
v 

Mateřské centrum ROBÁTKO v novém 
 

malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“ jako 
součást projektu pod názvem Setkávání v duchu vinařských tradic – Židlochovice – Grosskrut.  

Stavbu realizuje firma  AKZ Stavby spol. s r.o. Ořechov, která má zkušenosti s klenutými sklepy.  
Další akcí je stabilizace zdiva a fixace trhlin budovy radnice s názvem „Stavební úpravy jižní a východní stěny objektu“. Tato akce je 

spolufinancována z prostředků  ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Stavbu realizovala odborná firma SASTA CZ, a.s. Brno. 

Projektovou dokumentaci na propojení sklepů, stejně tak jako dokumentaci na fixaci trhlin budovy historické radnice zpracoval ing. Jan Woletz.  
Stabilizační úpravy objektu budou dokončeny do konce srpna a propojení sklepů do konce září 2011.  
Ceny: sklepy 251.845 Kč, trhliny zdiva: 234 811 Kč  

    Vlastimil Helma, starosta  
Meruňky a Židlochovice 

14. – 18. července 2011 uspořádala ZO ČZS Židlochovice výstavu meruněk. Vystaveno bylo 103 vzorků meruněk různých odrůd. Výstava se 
konala ve sklepních prostorách vinotéky RTIC města Židlochovice.  

Hostem výstavy byl profesor ing. Boris Krška z Vysoké školy zemědělské Lednice, předseda ÚS ČZS Brno venkov ing. Josef Zavřel a starosta 
města Židlochovice pan Vlastimil Helma. 

Po úvodním zahájení, ve kterém předseda ZO ČZS Židlochovice seznámil přítomné s historií pěstování meruněk v Židlochovicích, informoval 
profesor ing. Boris Krška o nových trendech v pěstování a šlechtění meruněk a odpověděl na všechny dotazy.  

Na závěr se uskutečnilo posezení u vína a produktů vyrobených z meruněk, které připravily manželky zahrádkářů. 
Zahájení se zúčastnilo 55 účastníků. 
ZO ČZS Židlochovice děkuje ing. Ivaně Flajšingerové, Janu Urbánkovi a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na uspořádání této výstavy. 

Vysoké škole zemědělské v Lednici za poskytnutí vzorků novošlechtěnců. Profesoru ing. Borisu Krškovi a ing. Josefu Zavřelovi za to, že si udělali čas 
a přišli mezi nás.       

Jan Šotnar, předseda ZO ČZS  
Nejhezčí rozhledny na jihu Moravy jsou lednický minaret a Akátová věž 

Nejkrásnější rozhlednou Jihomoravského kraje je podle čtenářů iDNES.cz minaret v Lednicko-valtickém areálu. Do druhého kola ankety o nejhezčí 
rozhlednu Česka spolu s ním postoupila i Akátová věž na kopci Výhon u Židlochovic, která skončila hned za lednickým minaretem. 

Krajské kolo o nejhezčí rozhlednu Jihomoravského kraje bylo tajné. Hlasování probíhalo od pondělí 18. června do středy 3. srpna 2011. Dvě 
rozhledny, které získaly nejvyšší počet hlasů, postupovaly do celostátního kola.  

Do ankety, která proběhla i v ostatních krajích, se tak dostaly rozhledny různých stylů, od těch dvě stě let starých až po ty novodobé. 
Vítěz krajské ankety, lednický minaret získal 1 008 hlasů. Z celkového poštu 3 220 hlasů si tak nejstarší rozhledna v Česku ukrojila bezmála celou 

jednu třetinu. Akátová věž, která se umístila na druhém místě, pak od čtenářů iDNES.cz obdržela 590 hlasů. Na nepostupové třetí příčce pak s 525 
hlasy skončila Alexandrovka u Adamova. 

9. srpna 2011 byly sčítány hlasy z jednotlivých krajů a v konečném republikovém pořadí zvolili čtenáři iDNES.cz za nejkrásnější rozhlednu 
kamennou věž na Krásenském vrchu v Karlovarském kraji. Výsledky hlasování na předních místech ankety jsou však tak těsné, že za nejhezčí 
rozhledny Česka lze označit všechny stavby, které dostaly v celorepublikovém hlasování víc než osm set hlasů. Bylo jich celkem osm (naše Akátová 
věž se už na přední místa nedostala), a rozdíly v počtech hlasů byly mezi nimi jen v řádu desítek.                                                            Vlastimil Helma  

 

5. 9. 2011 oslavilo MC Robátko dva roky 
činnosti v prostorách Robertovy vily. Třetí rok 
tohoto občanského sdružení bude započat 
také v prostorách této krásné stavby, s tím 

rozdílem, že Robátko bylo přemístěno do přízemí. Pedagogicko-
psychologická poradna bude od září působit v bývalých prostorách Robátka 
ve 3. podlaží. Oddychne si tak bezesporu mnoho rodičů s malými dětmi, kteří 
měli z pohybu na schodišti noční můru. Děkujeme zástupcům města, kteří se 
zasloužili o změnu prostor MC Robátko i panu Mikuláškovi, řediteli poradny, 
za jeho vstřícný přístup a ocenění aktivit židlochovického „emcéčka“. Velký 
dík patří také rodičům, kteří se zapojili do stěhování a zařizování „nového“ 
Robátka. Na výsledek se můžete přijít podívat při příležitosti Slavností 
burčáku (24. 9. 2011) od 15:00 – 17:00, kdy se bude konat „dvouhodinovka 
otevřených dveří“ a děti do 6 let si budou moci v centru pohrát.  

Ve školním roce 2011/2012 nabízí MC Robátko po celý týden dopolední i 
odpolední aktivity pro děti, rodiče s dětmi a dospělé:  

 

  

•      Herničky pro rodiče s dětmi: ZPÍVEJME A HRAJME SI (H. Chovancová), 
ŘÍKANKOVÁ HERNIČKA (I. Halouzková), VOLNÁ HERNIČKA  
(I. Oblezarová), ODPOLEDNÍ HRÁTKY (M. Šenkyříková)  

• Hudební kroužky pro rodiče s dětmi: FLÉTNIČKA (K. Otýpková), 
HRÁTKY S ROBÁTKY (HŠ Yamaha, Z. Beck), PRVNÍ KRŮČKY K 
HUDBĚ (HŠ Yamaha, Z. Beck)  

• Jazykové kurzy: ANGLIČTINA PRO DĚTI HOCUS A LOTUS (JŠ 
Lightpoint), ANGLIČTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ (JŠ 
Lightpoint), ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ (začátečníci, mírně pokročilí; 
pokročilí – J. Hanková, M. Šenkyříková), FRANCOUZŠTINA PRO 
DOSPĚLÉ (začátečníci – M. Nechvílová)  

• Pohybové kurzy: CVIČENÍ SE ŽOFINKOU (A. Nohelová), JÓGA PRO 
DOSPĚLÉ (L. Vančatová)  

• Ostatní kroužky pro rodiče s dětmi: OBJEVUJME BOŽÍ STVOŘENÍ (T. 
Himerová, K. Otýpková), KLUBEČEK DĚTÍ S DOWNOVÝM 
SYNDROMEM (J. Weisová, E. Francánová), VÝTVARNÝ KROUŽEK (S. 
Forbergerová) .                                            Více info: www.mcrobatko.cz 

Po kom je v areálu cukrovaru pojmenována Dezortova ulice? 
     Dezortova ulice obdržela jméno podle JUDr. Jana Dezorta staršího, který byl prvním českým starostou Židlochovic v letech 1918 – 1920.  Při názvu 
ulic bylo přihlíženo k anketě, která byla k této příležitosti vypsána. Prvního českého starostu Židlochovic navrhlo k pojmenování této ulice několik 
našich občanů. Dezortova fotografie byla nedávno zveřejněna na výstavě TGM a Židlochovice. Můžete ji také vyhledat na str. 17 v publikaci Františka 
Horáka a Arnošta Ondrůje Židlochovice ve vývoji národnostním a hospodářském.                                                                                                       –kv– 
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Protestní shromáždění 

Na samém sklonku školního roku se 28. června 2011 konalo 
v  sokolovně protestní shromáždění na podporu židlochovického 
gymnázia. Sešlo se na 180 občanů, kteří potvrdili stanovisko 
z ledna letošního roku. Toto stanovisko rezolutně odmítá zrušení 
gymnázia v tzv. optimalizaci a nadále je podporováno všemi 
starosty regionu.  

Nadto státní maturitní zkoušky potvrdily vynikající prospěchové 
výsledky gymnázia: všichni maturanti úspěšně prošli zkouškami a 
z celkového počtu 26 prospělo 11 maturantů s vyznamenáním, což 
činí 42%. V diskuzi zazněly i další návrhy jak čelit tomuto 
nesystémovému a scestnému řešení Jihomoravského kraje.  

Na závěr všichni účastníci shromáždění podepsali protestní 
rezoluci.  

Aktuální informace naleznou zájemci na wwww.progympl.cz 
 

�   �   � 
 

Otevřený dopis hejtmanu Haškovi, náměstku Juránkovi 
 a všem zastupitelům Jihomoravského kraje  

k navrhovanému zrušení gymnázia v Židlochovicích 
Jsme nuceni reagovat a touto cestou znovu vyjádřit naši nespokojenost s celou záležitostí, 

týkající se připravovaného rušení gymnázia v Židlochovicích. Dosud nám nikdo jasně nevysvětlil, 
co vede pana Juránka k tomuto kroku, a zda on sám je vůbec obeznámen se situací na tomto 
výborném gymnáziu. Protože pokud by byl, nikdy by k tomuto na základě zdravého rozumu 
nemohl přistoupit. 

Jeho dosavadní způsob komunikace se blíží k ignorantství. Nejenom, že se nezúčastnil ani 
setkání s širokou veřejností, zástupci školy a města, nejen, že nenaslouchá našim argumentům, 
ale především si dovoluje veřejně napsat, že neobdržel žádné připomínky od rodičů a 
představitelů obcí, což je lež.  

Co vede pana Juránka, ale i ostatní, stejně smýšlející k tomuto rozhodnutí? Snad vynikající 
výsledky žáků na gymnáziu? Snad velký zájem ze strany rodičů a žáků o studium na této škole? 
Nebo nízká nákladovost provozu školy? Či existence jediného osmiletého gymnázia v tomto 
regionu?  

Smutné je, že to neví ani on sám! Jeden z jeho argumentů, který proběhl tiskem, že studenti 
mohou přece dojíždět na gymnázium do Hustopečí, Velkých Pavlovic nebo Klobouk u Brna, je 
holý nesmysl. Doporučujeme panu Juránkovi prostudovat mapu regionu a navštívit www.idos.cz 
s výchozím městem Pohořelice. Přijatelné dopravní spojení neexistuje. Jsme přesvědčeni, že se 
jedná o diskriminaci našich dětí, současných i budoucích, protože jim bude upřena možnost 
kvalitního vzdělávání na osmiletém gymnáziu. Pohořelicko je velkým regionem, který se neustále 
rozšiřuje o nové rodiny s dětmi  a máme pocit, že je přehlížen.  

Často se uvádí, že je potřeba šetřit, proto dochází ke slučování a rušení škol. Šetřit na 
vzdělávání je tou nejhorší investicí. Myslíme si, že získávat zdroje se dá jinou cestou a někde 
jinde, připomeňme např. kauzy Pandury, Gripeny, letouny CASA, tunel Dobrovského apod. Z takto 
unikajících peněz by se dalo zafinancovat x takových gymnázií.  

Doposud nám nebyla předložena žádná jiná rozumná alternativa. Pracujete bez koncepce, 
činíte rozhodnutí pouze politická, jež zavání arogancí moci, přehlížíte přání a připomínky rodičů. 
Nehledáte způsoby, ale důvody. 

Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih. (J. A. Komenský) 
Pevně věříme, že při Vašem rozhodování a hlasování se tímto citátem budete řídit. 

Sdružení rodičů z Pohořelicka dne 7. 8. 2011 

Mnoho dalších argumentů, protestů a zpráv naleznete 
 na webových stránkách Gymnázia Židlochovice. 

 

Atleti ŠAK na 5. letní olympiádě 
dětí a mládeže v Olomouci 

Atleti Školního atletického klubu 
Židlochovice, Jakub Jeřábek (skok daleký) a 
Filip Jan Houser se zúčastnili 5. letní olympiády 
dětí a mládeže v Olomouci (21. – 26. 6. 2011) a 
reprezentovali Jihomoravský kraj. 

Tyto hry, podobné těm opravdovým, se 
konají každé dva roky, a účastní se jich děti do 
15 let, které letos soutěžily ve dvaceti sportech a 
dvou kulturních soutěžích, celkem asi 5 000 dětí.  
V atletice proběhly na začátku května dvě 
kvalifikace, které určily nominace na LODM. 
Každý kraj reprezentují dva nejlepší atleti či 
atletky v dané disciplíně.  

Jakub Jeřábek (Žabčice) postoupil 
z kvalifikace skoku dalekého do finále z 6. místa 
výkonem 585 cm, což byl zároveň o 17 cm delší 
osobní rekord. Ve velmi těžkém a větrném finále 
obsadil 8. místo (579 cm), když o lepší umístění 
jej připravila chyba při nejdelším pokusu. Jakub 
Jeřábek v roce 2011 posunul svůj osobní rekord 
již o 55 cm a patří mezi nejlepší dálkaře v ČR. 

Filip Jan Houser (Hrušovany u Brna) si 
v rozběhu na 300 m vylepšil osobní rekord 
v běhu na 300 m z 45,61s již na 44,90s  bohužel 
tenhle čas na finále nestačil. Tento šikovný atlet 
je ještě mladší žák a klidně se může za dva roky 
zúčastnit další olympiády v Uherském Hradišti. 

Kluci potvrdili, že i v tak těžkém sportu, jako 
je královna sportu atletika, se lze prosadit. 
Bohužel trénujeme v „mizerných“ podmínkách a 
za kvalitní přípravou musíme dojíždět převážně 
do Brna, což stojí neskutečné mnoho času a 
peněz. VIDEO, fotografie a články z uplynulé 
olympiády si můžete prohlédnout na stránkách 
ŠAK Židlochovice:  

Mgr. Lukáš Přichystal, trenér  

Židlochovičtí „pákaři“ opět zabodovali 
Ve dnech 29. – 30. července 2011 se konala 

v belgickém Rochefortu tradiční mezinárodní 
soutěž v armwrestlingu „Ready Go!“. Letošního 
jubilejního 20. ročníku se zúčastnilo téměř 200 
závodníků z 20 zemí. Největším překvapením 
byla účast závodníků z Kazachstánu, kteří patří 
na světovém poli ke špičce. AWC Sokol 
Židlochovice reprezentovalo na tomto turnaji 
celkem 12 závodníků. 

Největším úspěchem celé české výpravy je 
zlatá medaile Otto Vlka v náročné kategorii Muži 
do 90kg pravá ruka a stříbrná medaile Matěje 
Svobody v kategorii Muži do 75kg pravá ruka. 
Oba závodníci skončili před nedávnem juniorské 
kategorie a dokázali tak navázat na své úspěchy 
v těchto kategoriích. 

Neztratili se ani naši nováčci. Nejúspěšnější 
juniorkou byla Šárka Dařílková, která vybojovala 
v soutěžní kategorii Juniorky nad 55kg dvě 
stříbrné medaile na obě ruce. Prosadila se i 
Nicole Kleinová, která získala v kategorii Juniorky 
do 55kg bronzovou medaili. Soutěžní kategorii 
Junioři do 60kg ovládli naši závodníci. Tomáš 
Ivičič obsadil v této kategorii 1. místo na levou 
ruku. Ondřej Haňka na tutéž ruku skončil na 2. 
místě a na pravou ruku tuto kategorii vyhrál. Třetí 
místo v této kategorii na pravou ruku získal Adam 
Svoboda. 

Celkové skóre 3 zlatých, 4 stříbrných a 2 
bronzových medailí dokazuje, že nastupující 
generace nováčků výborně pokračuje 
v medailové éře minulých let a že práce 
s mládeží a nové tréninkové metody v našem 
klubu jdou tou správnou cestou.  

Ing. Oldřich Kahoun 
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Sokolové se vrátili ze světové gymnaestrády v Lausanne 
v 

Pávi v zámeckém parku 
 

 
 
 
        Ve dnech 10. – 16. 7. 2011 se ve 
švýcarském Lausanne, na břehu 
Ženevského jezera, konala XIV. světová gymnaestráda (WG), která 
vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní předvedení desítek 
pohybových skladeb. Zúčastnilo se jí více než 20 tisíc cvičenců z 53 zemí 
celého světa.  

Naše výprava patřila mezi nejpočetnější. Devítistovka českých 
cvičenců se představila ve třech pódiových a dvou hromadných 
skladbách. Sokoli zde vystupovali s hromadnou skladbou s názvem 
Kontrasty a pódiovou Křížem-krážem. Mimo ČOS tvořili českou výpravu – 
Česká asociace sportu pro všechny a Česká asociace univerzitního 
sportu. 

Z naší židlochovické jednoty si gymnaestrádu užívalo při cvičení 
velmi úspěšné skladby Křížem-krážem šest sester a tři bratři. 

Tato skladba je nám mimořádně blízká, protože se rodila na půdě 
naší jednoty a členové naší jednoty se podíleli na této skladbě autorsky 
(ses. Hana Bučková) a organizačně (ses. Dagmar a br. Tomáš 
Kratochvílovi). Autorem pohybu mužů je br. Jiří Pracný z TJ Sokol 
Střelice. Zacvičilo si ji 53 sokolů z žup Jana Máchala, Dr. Jindry Vaníčka 
a Pernštejnské.  

 

Gymnaestrádní týden byl opravdu 
náročný. Po secvičné a generálce v Praze 

v sobotu 9. července, jsme kolonou 18 autobusů přes noc přejeli do 
Švýcarska.  Bydleli jsme ve školách. Místní lidé nás velice vlídně přijali a 
po celou dobu se o nás vzorně starali. Na olympijském stadionu v neděli 
odpoledne proběhlo slavnostní zahájení s nádhernou atmosférou. Od 
pondělí do pátku absolvovala naše skupina pět oficiálních vystoupení na 
pódiích v areálu konání WG i na pódiích umístěných na Lausannských 
náměstích. V úterý jsme zkrácenou verzi skladby předvedli na pódiu 
divadla v městečku Epalinges v rámci programu, který připravila výprava 
ČR pro místní občany. Zájem o tento program předčil očekávání a ne 
všichni zájemci se do hlediště vešli.  

Ve volném čase jsme pak absolvovali výšlapy do okolních kopců, 
výlety lanovkou, plavbu lodí po Ženevském jezeře, návštěvu úžasného 
Olympijského muzea, výlet do francouzského městečka Evianu, exkurze 
u výrobců sýrů a čokolád a večer se sklenkou výborného novobránického 
jsme vstřebávali nezapomenutelné zážitky z prožitého dne. 

Za čtyři roky se těšíme opět na shledanou na XV. světové 
gymnaestrádě ve finských Helsinkách, kde jistě navážeme na úspěchy 
našich minulých skladeb obohacené o inspirace načerpané v Lausanne. 

Ing. Josef Kratochvíl, starosta TJ Sokol  

 

Páv korunkatý (Pavo cristatus) patří do 
čeledi bažantovitých. Jeho původní 
domovinou je Indie a Srí Lanka, kde se 
nejčastěji zdržují v listnatých lesích, 
křovinách, ale i v travnatých porostech. 
Člověkem jsou pávi chováni již tisíce let. U 

nás byly pávi nejprve vysazovaní na šlechtických sídlech, kde byli volně 
chováni v zámeckých zahradách pro okrasu a potěchu šlechty. Většinou 
je chován jeden samec s několika samicemi. Na větším otevřeném 
prostoru může být spolu několik samců se samicemi pohromadě. Dnes 
jsou běžně pávi k vidění i v zoologických zahradách a soukromých 
chovech. České klima snáší pávi bez problémů. Mohou být po celý rok 
venku, jen mladá pávata je vhodné za chladnějšího a vlhčího počasí držet 
v chráněných podmínkách. Pávi jsou všežravci, živí se semeny, 
rostlinami, hmyzem a jinými bezobratlými a drobnými obratlovci. 

Do zámeckého parku v Židlochovicích byli opětovně pávi vysazeni 
lesním závodem v roce 2009. Ke stávajícím atrakcím parku – volně 
chovaným muflonům a jelenům Dybowského tak přibyli i tito nádherní 
ptáci. Nejprve byl přivezen jeden pár z volného chovu od hájovny z polesí 
Valtice, později přibylo i několik dalších mladých pávů. Zpočátku byli 
nějaký čas ubytováni v klidné části francouzské zahrady ve voliéře, aby si 
na nové prostředí zvykli. Později byli vypuštěni do parku. Ukázalo se, že 
pávi jsou v parku velmi ostražití a návštěvníky si drží daleko „od těla“.  

Nejčastěji pávy zahlédnete v klidnější části parku, která sousedí 
s areálem Osevy, kde jsou též častými hosty a u zámeckého plotu 
směrem k nové zástavbě v místě bývalého cukrovaru. 

Vysazení pávů, jak se později ukázalo, přináší i určité problémy. Pávi 
velmi dobře létají, překonat plot zámeckého parku jim nečinní žádný 
problém. Na jejich přítomnost mimo zámecký park již lesní závod obdržel 
několik stížností od místních občanů. Pávi chodí do zahrádek nové 
zástavby v Zámecké ulici navazující přímo na park, znečisťují svým 
trusem nemovitosti, sklízí úrodu na zahradách v bezprostřední blízkosti 
zámeckého parku a dokonce poškodili i lak zaparkovaného automobilu. 
Lesní závod Židlochovice chápe stížnosti obyvatel obytné čtvrti v areálu 
bývalého cukrovaru a snaží se o minimalizaci takovýchto problémů. Dnes 
již jsou v parku pouze čtyři pávi.   

Obyvatelé, kterým pávi vniknou na jejich pozemky, mají plné právo 
tyto ptáky odehnat směrem k parku všemi možnými prostředky, které tyto 
ptáky nezraňují. Dále apelujeme na majitele zahrad, aby pávy nekrmili. 
Naučí-li se pávi pravidelně chodit do zahrad za potravou, mohou svou 
přítomností obtěžovat i okolní majitele nemovitostí. 

Pávi jsou krásní ptáci, kteří si však příliš poroučet nedají.  Věříme, že 
soužití obyvatel a pávů v nově vybudované čtvrti u parku je možné, jen je 
třeba najít kompromisní řešení spočívající v jejich počtu a přístupu 
k těmto ptákům.  Děkujeme občanům za určitou míru shovívavosti. 

Ing. Jan Dovrtěl, zaměstnanec Lesního závodu Židlochovice 
 

 

Navštivte výstavu fotografií  
židlochovického rodáka Jovana Dezorta 

Zmizelé Židlochovice  
1945 – 1995 

v hale Městské knihovny. 
Slavnostní zahájení  

ve čtvrtek 1. září 2011 v 17 hodin. 
Výstava potrvá do konce září. 

Sbírka darů pro Diakonii BrnoSbírka darů pro Diakonii BrnoSbírka darů pro Diakonii BrnoSbírka darů pro Diakonii Brno  
(dříve Úpice) bude zahájena  

v úterý 6. 9. 2011. 
Sbírka bude pokračovat 

každé úterý od 16 do 18 hod. 
Prosíme občany, aby mimo tuto dobu 

neukládali dary ke dveřím. 
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Očkování proti chřipce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Jako každý rok, i letos se blíží podzim a s ním období viros, nachlazení a dalších nemocí horních cest dýchacích. Dlouhodobě a neprávem je v 
naší zemi opomíjena možnost účinné ochrany a prevence proti nejzávažnější z nich – chřipce. Pramení zčásti z neznalosti problematiky, zčásti z 
finančních důvodů. Zatímco proočkovanost v západních zemích, např. v Německu se pohybuje kolem 70 – 80 %, u nás stěží dosáhneme 15 – 20%. 
Výsledkem jsou pak epidemie a velké množství komplikací, k nejběžnějším patří zápal plic, sekundární bakteriální infekce atd.  
       V ČR používáme osvědčené vakcíny renomovaných firem. Očkování je zcela nebolestivé. Účinnost očkování je výrobci udávána mezi 80 – 90%. 
Jeho význam nespočívá pouze v ochraně proti viru chřipky, ale i v celkovém zvýšení nespecifické imunity, tj. obranyschopnosti i proti dalším 
původcům nemocí horních dýchacích cest. 

Tak jako poslední roky, i letos je očkování hrazeno zdravotními pojišťovnami lidem nad 65 let, nemocným se závažným postižením srdce, cév, 
průdušek a ledvin, osobám s diabetem. Pro samoplátce se cena očkování pohybuje kolem 250 korun. 

U svého praktického lékaře se pak můžete nechat naočkovat také proti dalším nemocem, např. žloutence typu A i B, pneumokokům, v našem 
regionu hodně aktuální klíšťové encefalitidě atd.  

Přestože je letos přislíben ze strany výrobců vakcín dostatek, nenechávejte očkování až na poslední chvíli a informujte se o očkování již koncem 
září. 

MUDr. Slavomír Šmíd 

Řádková inzerce 

Prodám pozemek v cukrovaru, 743 m2, cena 2 500 Kč/m2. 
Nejsme RK. � 775 674 411 

 ● ● ●  
AVIA KONTEJNERY • štěrky • písky • sutě • 

 � 773 583 481 
 ● ● ●  

Prodej bytu 1+1 s lodžií Židlochovice sídl.Družba, 
� 737 500 736 

 ● ● ●  
Prodám novostavbu bytu v Hrušovanech u Brna byt 
2+kk CP 47m2 + 50m2 terasa, cena 1 600 000 Kč. 

Tel.: 602 33 89 54. 
● ● ●  

 

5. 9. 2011 otvíráme novou prodejnu nábytku 
ČESKÝCH a SLOVENSKÝCH VÝROBCŮ – 

kuchyňské linky, obývací stěny, studentské  
a dětské pokoje, sedací soupravy, postele, 

konferenční a jídelní stoly, židle, jídelní sety  
a další nábytek. Pro prvních 100 zákazníků 

sleva 10% na veškerý sortiment.  
ALFA Interier, Nábytek – Bytové studio, 

Vinařská 970/2, Hustopeče. 

 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA  BARVY – LAKY 

NÁM. MÍRU 155 (vedle hraček pod věžákem) 

OTEVÍRACÍ DOBA : 
 PO – PÁ 8 – 16.30   SO 8 – 11 hod. 

NAD 500 Kč – SLEVA 5% 
 

 

Moudrá slova                 Jednou z podmínek uzdravení je vůle uzdravit se.  
Lucius Annaeus Seneca, římský filozof 
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TIP NA VÝLET 
v 

 
 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 8. část  
1951 
16. září byly ve farním kostele vysvěceny nové varhany. 

Dopoledne byla slavná mše a odpoledne se konal chrámový koncert, 
když bylo provedeno Dvořákovo Te Deum; na varhany hrál prof. 
Frant. Michálek a spoluúčinkovali Dr. Běla Dejmková a Václav Halíř. 
K tomu, aby v kostele mohly být nové varhany postaveny, bylo třeba 
prostor upravit a kůr rozšířit dopředu. Varhany na speciální 
objednávku vyrobil závod v Krnově. Varhany mají motorový pohon, 27 
rejstříků, nožní zapínání spojek, dva jazýčkové rejstříky a přes 3 000 
píšťal. Jejich cena činila 1 230 000 Kčs. Staré varhany asi z roku 
1908 byly prodány do Drnovic u Vyškova. 

1961 
V tomto roce vedla ještě státní silnice od Břeclavi do Brna okolo 

hřbitova, Nosislavskou ulicí přes náměstí, pak přes železný most přes 
Svratku, doprava kolem mlýna a Uhelných skladů. V úterý 26. září 
1961  od   7  hod.  do  18  hodin  se  zde  provádělo  u  mostu  sčítání  

 
frekvence motorových a jiných vozidel. Podle tohoto zjištění projelo za  
jedenáct hodin oběma směry celkem 2 247 vozidel.  Z tohoto počtu 
bylo 262 vozů Škoda, 35 vozů Tatra 603, 25 osobních Wartburgů, 2 
Renaulty, 4 Fiaty, 19 Moskvičů, 23 automobilů Volha, 30 Poběd a 58 
jiných osobních vozů. 10 vozů patřilo cizím státním příslušníkům, 34 
bylo sanitek, 742 nákladních aut, 275 traktorů, 78 linkových autobusů, 
15 zájezdových autobusů, 6 autobusů zahraničních, 345 motocyklů, 
209 malých motocyklů Pionýr, 69 mopedů, 49 skútrů, 57 ostatních 
vozidel. Největší dopravní frekvence byla mezi 16. a 17. hodinou, kdy 
projelo sledovaným místem 285 vozidel; nejmenší provoz byl naopak 
mezi 12. a 13. hodinou s frekvencí 144 vozidel.  

1991 
Zprovozněn nový stravovací pavilon při ZŠ na Tyršově ulici.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

Výletní cíle v Dolním Rakousku – 4. část 

Další cíle v Dolním 
Rakousku jsou poněkud 
turisticky náročnější. Chceme-li 
se dostat do předhůří Alp na 
nejvyšší horu Dolního Rakouska 
Schneeberg, pak musíme projet 
Vídeň a jet po dálnici A2  (E59) 
až na výjezd Wiener Neustadt. 
Odtud vás dovede silnice 
s číslem 26 do klimatických lázní 

Puchberg am Schneeberg (www.schneebergbahn.at). Z Vídně do 
Puchbergu je asi 70 km. Tam musíte zaparkovat automobil a najít si cestu 
k ozubené horské dráze. Vláčky jezdí každou hodinu. Doporučujeme vyjet 
z domova už v časných ranních hodinách, abyste odjezd vláčku stihli 
nejpozději v 10 hod. Cena výjezdu zubačkou činí 21 euro, zpáteční necelých 
30 euro.(Aktuální ceny si zkontrolujte na internetu.) Z Puchbergu (577 m) do 
stanice Hochschneeberg (1795 m) to trvá cca 52 minut. Záleží nyní na vás, 
který vláček si zvolíte. Cestující si mohou zaplatit výjezd vláčkem taženým 
unikátní starou parní lokomotivou, nebo tzv. Salamandrem, což je vláček 
s moderní dieselovou lokomotivou. Oba vláčky mají v polovině cesty krátkou 
zastávku. To proto, že už po několika kilometrech cesty příkrým stoupání 
spotřebovala parní lokomotiva spoustu vody, kterou musí před dalším 
stoupáním doplnit, nadto se i v polovině cesty vláčky vyhýbají. Možná budete 
mít štěstí a na zastávce si budete moct zakoupit domácí tvarohové koláče. Při 
pěkném počasí jsou tu  nádherné rozhledy  na  okolní  krajinu.  Nejvyšší  hora  

 
 

tohoto pohoří Klosterwappen s nadmořskou výškou 2 076 je trvale 
zasněžená. Nedaleká restaurace Berggasthof Hochschneeberg vám 
poskytne nejen občerstvení, ale v případě chladnějšího počasí i možnost 
pobytu v teple. Jistě si také povšimnete kaple, která tu byla postavena na 
paměť zavražděné manželky Františka Josefa I. Zkušení turisté se mohou 
vydat zpět do Puchbergu pěšky, ale cesta je plná kamení a tak je dosti 
namáhavá.  

Dalším naším horským cílem může být pohoří Raxalpe 
(www.raxseilbahn.at). V žádném případě nespojujte s předcházejícím 
výletem. Jsou to celodenní výlety, které dost dobře už z časových důvodů 
nelze slučovat. Raxalpe jsou oblíbené hory Vídeňáků. Naším cílem je 
Reichenau an der Rax. Až do výjezdu Wiener Neustadt je cesta shodná jako 
u předešlého výletu. Musíme však jet do Neukirchenu a odtud po silnici do 
Gloggnitz a ještě v Reichenau nebudeme v cíli. Ten nás čeká o pár kilometrů 
dále v Hirschwang an der Rax, odkud vede kabinková lanovka. Před stanicí je 
parkoviště pro automobily. Během několika minut překonáme výškový rozdíl 
asi 900 metrů. Po několika stovkách metrů nás přivítá útulna Otto 
Schutzhaus, nebo vzdálenější Habsburghaus.  

Na zpáteční cestě si ještě povšimneme horské řeky Schwarza, která 
jménem připomíná naši Svratku. Průzračná alpská voda sytí také užší uměle 
vybudované koryto, kterým přitéká jako pitná voda do Vídně.  

Pokud nepojedete s cestovní kanceláří, ale zvolíte cestu autem, pak 
doporučujeme sledovat počasí. V mlze je zážitek z horských túr jen poloviční. 
Potřebujeme vidět na značky – vždyť se pohybujeme v obtížném horském 
prostředí.                                                                                                    –kv–                  

( Poznámka: židlochovičtí turisté podnikli výlet na Raxalpe v září 2007.) 
                                                                                           Pokračování                           
 

Červená turistická značka 
V Nosislavi se objevily červené značky, které důvěrně známe 

z turistických center. Protože jsem chtěl vědět o této novince co nejvíce, 
obrátil jsem se na Klub českých turistů (KČT), který se mimo jiné stará o 
turistické značení.  

K tomu mi Ing. Pernica, sekretář krajské komise značení KČT, napsal: 
„…červená značka bude součástí Svatojakubské cesty.  Vychází z Brna-
Přízřenic a vede podél řeky Svratky přes Rajhrad a Vojkovice do Židlochovic. 
Protože nám lesní závod Židlochovice nepovolil vedení této trasy lesy po 
pravém břehu Svratky, byli jsme nuceni ji přeložit ze Židlochovic po staré 
silnici do Nosislavi, zde přejít na pravý břeh Svratky, u dalšího mostu za 
Nosislaví přejít na levý břeh a po něm pokračovat přes Velké Němčice do 
Uherčic. Zde opouštíme Svratku a pokračujeme přes kopec do Popic, kde 
navážeme na stávající vedení červené trasy přes Pavlovské vrchy až do 

Mikulova. Tam naváže trasa Svatojakubské cesty na rakouskou větev, která 
je dovedena až na náměstí v Mikulově.“  

Není to první turistická trasa v Nosislavi, byť momentálně jediná. Již za 
první republiky byla označena cesta přes les a kopce kudy jezdil prezident 
Masaryk. Po jeho smrti pak byly z úcty všechny značky orámovány černě. O 
obnovu Masarykovy stezky už bylo po revoluci jednáno, ale také to narazilo 
na nepochopitelné obtíže ze strany lesní správy. 

Více podrobnosti se prý můžeme dozvědět z www.jakubske.cesty.cz, ale 
po dlouhou dobu jsou tyto stránky (zatím?) nefunkční. To je první vada na 
kráse jinak velmi chvályhodné záležitosti. To, co je dále nepochopitelné je, že 
značky Svatojakubské cesty nevede KČT v Nosislavi kolem kostela sv. 
Jakuba, navíc když je zde odpočívka cyklotrasy s informacemi. Alespoň 
z hráze je nádherný pohled na kostel a hradby.             Ing. Vladimír Svoboda 

Schneeberg –  
Klosterwappen 2076 m 
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Zaznamenali jsme… 
v • Pamětní medaile ČSBS za dlouholetou a záslužnou práci pro Svaz bojovníků za svobodu – byla udělena paní Růženě Gošové ze Základní 

organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Židlochovicích, okr. Brno-venkov.                                                                                  –rt– 
• Mgr. Miroslav Cvrk je autorem knížečky o obci Trpísty v západních Čechách. Publikace, která byla nedávno vydána, vyšla k příležitosti 760 roků 

trvání obce. Ačkoliv obec je vzdálena od Židlochovic asi tři sta kilometrů, historicky mají obě obce hodně společného – Trpísty v barokní době 
vlastnili také Sinzendorfové.                                                                                                                                                                                       –kv– 

• Městská knihovna zakoupila dvě knihy, v nichž se píše o Židlochovicích. První z nich napsal Jiří Štekl – Rájem rozhlednovým, pěšky, lanovkou i 
tramvají. Je v ní popsáno a nakresleno 303 rozhleden na území Čech a Moravy a samozřejmě také naše Akátová věž Výhon i nedaleké rozhledny 
v Bratčicích, Nedánově, ve Starovičkách a v Bořeticích. Kniha vyšla již ve třetím vydání. Druhou knihou je Putování vinařským krajem od Vladislava 
Dudáka, v niž je zmínka o historii Židlochovic a horenském právu.                                                                                                                             –rt– 

• Výstava kreseb Milana Lvovského k jeho nedožitým devadesátinám je krásná. Gratuluji k jejímu provedení K. Vavříkovi a za Malou galerii děkuji, že 
díky jemu žije krásnými výstavami.                                                                                                                                    Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta  

• V sobotu 25. června se po mnoha letech slavil svátek Božího těla nikoliv v kostele, jak bývalo zvykem v minulosti, ale u venkovních oltářů. Asi 200 
věřících z celé farnosti (Židlochovice, Vojkovice, Unkovice) se zúčastnilo průvodu, který začal u oltáře na schodišti před kostelem. Potom vedl k 
oltáři k radnici. Ten postavili farníci z Hrušovan pod slunečními hodinami. Průvod věřících byl zakončen na náměstí u oltáře, který byl postaven 
vojkovickými v průjezdu řeznictví. Dechová hudby z Blučiny doprovázela věřící po cestě mezi  jednotlivými oltáři.                                                  –rt– 

• Nemocnice u svaté Anny v Brně slaví letos neuvěřitelných 225 let svého trvání. Věříme, že i nadále bude přinášet pomoc a uzdravení i mnoha 
našim pacientům.                                                                                                                                                                                                         –rt– 

• Už od roku 2009 se koná na jižní Moravě Festival otevřených sklepů. Pětatřicet vinařů z Bořetic, Velkých Pavlovic, Kobylí, Němčiček a Vrbice 
otevřelo své sklepy 30. a 31. července a kromě příjemného prostředí svých sklepů nabídli vinaři to nejlepší ze své produkce.                               –rt– 

• 1. září 2011 otevře nová budova školy svou náruč stávajícím, zcela novým i dříve „bohunickým“ žákům SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad. Díky 
účinné koordinaci všech pracovních postupů, které byly k dovršení stavby potřebné, je celá budova včetně vnitřního vybavení hotová a účelně 
propojená visutým tunelem s budovou stávající. I areál v okolí obou budov má novou podobu – stromky, keře, květiny i drobná zahradní 
architektura dekorativně doplňují celkový obraz. Vzhledem k tomu, že stavba byla zahájena 1. srpna 2010, nelze než obdivovat tempo i šikovnost 
jejích tvůrců.                                                                                                                                                              Převzato z Rajhradského zpravodaje 

• Meteorologové se shodují na charakteristice letošního července na jižní Moravě, který byl nejchladnějším červencem od roku 2000, tedy za 
posledních jedenáct roků. Průměrná denní teplota činila 18,2°C, v roce 2000 pak jen 17,8°C.                                                    Rovnost 4. srpna 2011 

• Letošní mimořádná úroda meruněk přinesla mnoha pěstitelům značné starosti. Výkupní ceny 9 Kč za průměrnou velikost a kvalitu ovoce byly ve 
srovnání s prodejními cenami značně rozdílné. Tak např. v Brně se prodávaly meruňky na Zelném trhu za 25 – 30 Kč, v Praze stály meruňky z jižní 
Moravy 40 Kč a v západních Čechách se prodávaly dokonce za 65 Kč. A tak většině pěstitelů nezbylo nic jiného, než dát ovoce do beček a vypálit 
z nich kvalitní meruňkovici.                                                                                                                                                                                          –rt– 

• Dvě stě tisíc Kč stálo vydláždění cesty z kamenné dlažby provedené na hřbitově v polovině letošního roku. Bylo tak splněno přání občanů, kteří se 
vyjadřovali k problémům hřbitova v nedávné anketě. Vydlážděný chodník je stylově provedený a přináší hřbitovu pěkný estetický prvek.  Postupně 
dojde i k opravě pomníku padlých a úpravě fasády márnice.                                                                                                                                     –rt– 

• Mnoho potřebných údajů naleznete na  http://www.okhelp.cz/index.php.  Tak např. tu naleznete zeměpisné či dějepisné údaje i další údaje 
z mnoha vědních oborů, pravidla českého pravopisu, přesný čas i jízdní řády, zajímavosti o zdraví, informace z motorismu atp.  

• Významný turistický portál Kudy z nudy vytváří na svém webu 3D virtuální prohlídky významných turistických destinací celé České republiky. Mezi 
ně byla zařazena také naše Akátová věž Výhon. Více najdete zde: http://www.zidlochovice.cz/mesto-zidlochovice/aktuality/492-rozhledna-virtualni-
prohlidka. 

• Vinaři i zahrádkáři naleznou mnoho užitečných informací na internetových stránkách www.zahradavkapse.cz.  

• Manželé Miloslav a Vlasta Jurákovi koncem srpna oslavili významné životní jubileum. Nezapomněli na něj ani naši zastupitelé, kteří se v pondělí 
22. srpna t. r. vydali do Prahy – Hostivaře popřát jubilantům vše nejlepší do dalších let.  Starosta města Vlastimil Helma, místostarosta Mgr. Tomáš 
Šenkyřík a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Karin Rejžková předali manželům Jurákovým také zdravici od členů židlochovického 
Sokola. Zastupitel města Mgr. Petr Francán tuto významnou událost zdokumentoval, a tak se jistě na televizním informačním kanálu seznámíme 
s průběhem tohoto setkání.                                                                                                                                                                                        –rt– 

• Jednota důchodců Gbely pozvala židlochovický Sbor pro občanské záležitosti na setkání v partnerském městě. Společné setkání bylo zpestřeno 
návštěvou známé baziliky a hlavní patronky Slovenska i ochránkyně rodiny Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně. Shromáždění poté pokračovalo 
posezením v kulturním domě, kde pro židlochovické důchodce připravili Gbelané zajímavý program s písněmi a promítáním obrázků z minulých 
setkání. Zájezdu se zúčastnilo asi padesát židlochovických důchodců.                                                                                                                    –rt– 

• Zamykání vinic je dávný zvyk, který po letech opět ožívá. Ve středověku se jednalo o obřad, v němž se „zarážela“ viničná hora. Šlo o opatření, 
které mělo omezit krádeže zralých hroznů těsně před sklizní. Porušení zákazu se tvrdě trestalo: za vstup do vinohradu hrozilo utětí nohy, za utržení 
hroznů utětí ruky a někdy došlo i na trest nejvyšší. Dávná tradice se nyní vrací v moderním pojetí. Jedná se o veselice doprovázené zpěvem, 
tancem i humornými scénkami. Pokud chcete „zarážání hory“ ještě letos stihnout, pak máte možnost ještě 10. září zajet do nedaleké vinařské obce 
Vrbice. Pokud se výrazně nepokazí počasí, očekávají letos vinaři na jižní Moravě bohatou úrodu. Mnoho dalších vinařských akcí naleznete na 
www.vinazmoravy.cz – kalendář vinařských akcí, mimo jiné i Znojemské vinobraní.                                                                                                 –rt– 
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