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Vážení spoluobčané, je obvyklé, že na přelomu roku většina z nás 
hodnotí své osobní úspěchy či neúspěchy, s údivem pozorujeme, jak nám 
rostou a dospívají děti a my, co více pamatujeme, počítáme přibývající 
vrásky či šedé vlasy. S pokorou bychom měli přijmout skutečnost, že jsou 
chvíle, kdy se nám daří a jsme spokojeni, ale přichází i období, kdy není 
vše úplně podle našich představ. Bez toho by ale byl lidský život moc 
jednoduchý a jednotvárný. Důležité je vždy hledat cestu, která vede 
kupředu, i když bývá často krkolomná a plná překážek. Stejně jak 
hodnotíme uplynulá období ve vlastních životech, tak je třeba zhodnotit 
rok 2011 v našem městě z pohledu starosty. 
Rok 2011 byl v Židlochovicích bohatý na spoustu událostí. Společenský, 
kulturní a sportovní život města úspěšně probíhal. V tomto dění mají 
u nás nezastupitelnou roli dobrovolné spolky a organizace, ve kterých se 
sdružuje velká část našich spoluobčanů, a které zajišťují velkým dílem 
využití volného času. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat a přislíbit i do 
dalších let pomoc v jejich činnosti. Z kulturních zajímavostí bych 
připomněl populární Výstavu vín, pořádanou místním zahrádkářským 
svazem, oslavy 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Židlochovicích, Židlochovické hody, Předvánoční jarmark na náměstí, 
Adventní koncert Židlochovického dětského sboru Skřivánek v kostele 
a mnohé další události, které se staly již tradicí, jako jsou plesy, divadelní 
hry sokolského ochotnického souboru, sportovní zápasy a turnaje atd. 
Pro naše nejmenší organizovalo činnost Mateřské centrum Robátko 
a nezapomněli jsme ani na naše seniory, pro které pořádal Sbor pro 

občanské záležitosti „besedy“ a členky sboru chodily popřát spolu se 
starostou jubilantům. 
Gymnázium Židlochovice čelilo v uplynulém roce dokonce dvakrát 
(v lednu a v září) snaze Jihomoravského kraje o jeho zrušení. Jen díky 
silné podpoře veřejnosti, vedení okolních obcí a měst a vysoké úrovni 
školy, se nakonec podařilo existenci našeho gymnázia uhájit. O to více 
nás těší aktuální úspěch studentů školy. Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně vybrala tým z České republiky 
na mezinárodní olympiádu mladých vědců, která se konala začátkem 
prosince v jihoafrickém Durbanu. Z šestice nejlepších čtyři studenti 
navštěvují Gymnázium Židlochovice! Studentka Anna Bieláková dokonce 
získala v silné mezinárodní konkurenci bronzovou medaili. 
Komise rady a výbory zastupitelstva se v roce 2011 pravidelně scházely 
a plnily si své úkoly. Zajímavá iniciativa vzešla z jednání komise školské, 
na které jsme se dohodli na pravidelných schůzkách zástupců Pedagicko 
psychologické poradny, Školního poradenského pracoviště a Sociálního 
odboru města. Slibujeme si tím zlepšení péče o děti, které mají tyto 
instituce na starosti. Město uspořádalo v říjnu setkání s místními 
podnikateli. Zástupci firem se zde seznámili s děním ve městě 
a informovali představitele města o svých potřebách. 
Členové rady města i zastupitelstva řešili potřebné záležitosti související 
s chodem města. Příjem z daní vybíraných státem byl zhruba o 1,3 mil. 
Kč nižší než v roce 2010. Židlochovice se vzhledem k počtu obyvatel 
nacházejí v části křivky „Rozpočtového určení daní“, kde z daní státu 
dostáváme na občana vůbec nejméně finančních prostředků. Z tohoto 
důvodu jsou naše rozpočty dlouhodobě podfinancované. Je třeba 
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Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. 

Svoboda není dar, za který bojují jen mocní tohoto světa, ale může ji získat či ubránit jen ten,  
kdo sám pro její získání či obranu něco dělá. (Z projevu ke státnímu svátku 8. května 1994.) 

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. 

Kde chřadne občanské společenství, tam chřadnou i politické strany. 

Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Země, která mohla být 
kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě. 

 (Z prvního novoročního projevu v r. 1990.) 

Zase by se měl vracet duch dobré vůle, zájmu o druhé, víry v dobré vlastnosti, úcty k životu a nadhledu.  
 (Novoroční projev v r. 1994.) 

V době, kdy se disidenti jevili jako skupinka donkichotů, nebyl odpor k nim tak silný jako později, kdy jim dějiny daly za 
pravdu. To už bylo příliš, to se neodpouští. (O disentu v r. 2005.) 

Proč vlastně lidé dělají vše to, co ve svém souhrnu vytváří ten dojem totálně jednotné společnosti?  
Odpověď je zřejmá: Žene je k tomu strach. 

 (Z dopisu G. Husákovi v dubnu 1975.) 

Ano, kus suverenity ztratí právě ti, kteří by ji měli ztratit. Suverenita poctivých občanů bude naopak posílena.  
(O vstupu do Evropské unie v r. 2003.) 

Člověk má pocit, že se nenamáhal zbytečně. Zůstává po něm výsledek toho hlavního, co v životě dělal, jeho psaní, navíc 
přehledně shromážděno v jedné krabičce. Podle ní mne, mí spoluobčané i dějiny, laskavě suďte.  

(Projevy z let 1992–1999.) 
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neustále hledat rezervy, kde ještě ušetřit. Nákup el. energie a plynu na 
rok 2012 byl vysoutěžen pomocí elektronické aukce, která transparentně 
vybrala nejnižší nabídky. Při avizovaném zdražení energií předpoklá-
dáme, že město zaplatí za energie stejný objem financí jako v r. 2011. 
V uplynulém roce bylo město úspěšné v žádostech o dotace, díky kterým 
se uskutečnilo nemálo investičních akcí. Z dotace Státního fondu 
životního prostředí na sesuvy půdy byla provedena sanace opěrné zdi 
farské zahrady. S pomocí dotace na Technologická centra byla m. j. 
pořízena nová serverovna městského úřadu. Podklady pro nový územní 
plán byly hrazeny z převážné části z dotace krajského úřadu. Z dotací na 
přeshraniční spolupráci jsme obdrželi příspěvek na obnovení historického 
sklepení pod radnicí. Díky úspěšné žádosti na fond záchrany historických 
památek jsme získali prostředky na statické zabezpečení historické 
radnice. Z „Programu 2000“ Lesů České republiky byla obnovena 
studánka ve Velkém Hájku. Státní fond životního prostředí schválil městu 
žádost o dotaci na stavbu nového sběrného dvora, která by se měla 
uskutečnit v 1. polovině roku 2012.  
Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko obdržel dotaci na výstavbu 
splaškové kanalizace v části Masarykovy ulice a v ul. Nad Farou. Tato 
stavba byla nepříznivě ovlivněna převážně tím, že Státní fond životního 
prostředí schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Při výběru 
dodavatele klade důraz na nejnižší cenu. Pražské silniční 
a vodohospodářské stavby tak nejnižší nabídnutou cenou ve výběrovém 
řízení zvítězily. Na Masarykově ulici město zadalo této firmě i položení 
dešťové kanalizace a opravu části povrchu komunikace. V průběhu 
stavby se začal projevovat nedostatek pracovních sil, stavba se potýkala 
s technickými komplikacemi a prodlužovaly se plánované termíny. 
Můžeme se jen dohadovat, jestli dodavatelská firma na stavbě neprodělá. 
Do začátku roku 2012 tak zůstal dlouhý seznam nedodělků a reklamací. 

Do výčtu významných investičních činností města v roce 2011 zajisté 
patří i vydláždění chodníku na hřbitově a oprava zřícené opěrné zdi pod 
zvonicí. 
Koncem roku se zastupitelstvo zabývalo m.j. obecně závaznou vyhláškou 
regulující hazard na území města Židlochovice. V ní se na základě 
zákona o obcích zakazuje provozovat na území města „výherní hrací 
přístroje“ a „interaktivní videoloterní terminály“. Těchto automatů v našem 
městě každoročně přibývá a na konci roku 2011 dosáhl jejich počet 
„nepředstavitelných“ 71 kusů. Většinu z nich (interaktivní videoloterní 
terminály) povolovalo ministerstvo financí. Město nemělo možnost 
povolování ovlivňovat. Situace se změnila rozhodnutím Ústavního soudu 
o obecně závazné vyhlášce obcí Chrastava, Františkovy Lázně a Kladno. 
Výše zmíněná vyhláška se o toto rozhodnutí opírá. Závislost na 
současných typech hazardních automatů nelze přirovnat např. k závislosti 
na alkoholu. Na automatech se stane člověk závislý mnohem rychleji. 
V automatech lze za jednu noc prohrát veškeré peníze. Nemocný 
gambler ovlivňuje množství dalších lidí – děti, rodinu, známé, kolegy. 
A neexistuje prevence. Pro obstarání finančních prostředků ke „hře“ 
neváhají závislí přistoupit ke kriminálním činům – podvody, krádeže, 
loupeže. Nedávno došlo k loupežnému ozbrojenému přepadení herny 
v Židlochovicích. Všechny strany v našem zastupitelstvu se dohodly 
zákaz podpořit. Nedá se očekávat, že všechny automaty od 1. ledna 2012 
ze Židlochovic zmizí. Firmy se budou pravděpodobně proti pokutám 
odvolávat. Přesto se domnívám, že bude město v tomto sporu úspěšné 
a že u našich občanů nalezneme pro toto počínání pochopení a podporu. 
Vážení spoluobčané, do nového roku 2012 vám přeji hodně zdraví, klidu, 
optimismu, energie a lásky a abyste potkávali samé slušné lidi a byli 
v Židlochovicích spokojeni. 

Vlastimil Helma, starosta
 
 
 
 
Sociální reforma I – Informace o převodu nepojistných sociálních dávek na Úřad práce ČR 

Na základě schválení novely zákonů souvisejících se sociální reformou I. a po jejich zveřejnění ve Sbírce zákonů převezme Úřad práce ČR ode 
dne 1. ledna 2012 výkony související s příjmem žádostí a výplatou sociálních dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby 
zdravotně postižené, což bude současně se stávajícími dávkami státní sociální podpory tvořit sociální systém nepojistných sociálních dávek.  

Klienti budou moci uplatnit svoje žádosti o nepojistné sociální dávky v budově, kde sídlí kontaktní pracoviště Úřadu práce, konkrétně na adrese 
Komenského 80, 665 01 Židlochovice.                                                                                                                                                Ing. Marie Kozáková 
 
Studánka ve Velkém hájku 

Přibližně před rokem jsem hovořil s ředitelem Lesního závodu Židlochovice, Ing. Tomášem Blahou na téma spolupráce Lesního závodu s městem 
Židlochovice. Pan ředitel mě seznámil s projektem „Program 2000“. Tento program, je financovaný z vlastních zdrojů Lesů ČR, s.p. a slouží pro 
zajištění cílů veřejného zájmu v lesích. Mimo jiné i k financování obnovy turistických zařízení a dalších drobných staveb. Přivedl mě tak na myšlenku 
obnovy naší studánky ve Velkém Hájku. 

Město zadalo stavební projekt v ceně 18 000 Kč a společně s lesním závodem dohodlo zařazení tohoto záměru do plánu akcí Programu 2000, 
který byl posléze schválen ředitelstvím LČR v Hradci Králové. 

V podzimních měsících roku 2011 proběhla kompletní rekonstrukce studánky podle projektu firmy VZD INVEST s.r.o. z Pardubic. Vlastní 
rekonstrukci provedla firma Elitbau s.r.o. z Brna. Studánka byla zbudována z vápence dovezeného z Moravského krasu z lomu Holštejn. Součástí 
stavby byla kompletní rekonstrukce vlastního pramene vody – zvýšení vydatnosti, oprava zídek a odtokového žlabu a zastřešení z akátového dřeva. 
Aby i zvěř měla přístup k vodě, bylo pod studánkou vytvořeno přírodní napajedlo. V blízkosti studánky byla nově zřízena informační tabule (popisující 
historii studánky, Sternova kříže a přírodní bohatství Velkého hájku) a lavička. Cena díla činila 174 615 Kč a byla hrazena v plné výši z prostředků 
„Programů 2000“, Lesů České republiky. 

Studánka na tomto místě stávala odedávna. V roce 1959 byl pramen obezděn za přispění zdejšího mysliveckého spolku Židlochovice a 
Jednotného zemědělského družstva kamennými zídkami. Původní kamen s historickým nápisem a letopočtem je dnes umístěn pod lavičkou opravené 
studánky. 

Pochvalu za zdařilý průběh celé akce jistě zaslouží Ing. Jan Dovrtěl z Lesního závodu Židlochovice a Ing. Martin Dratva z městského úřadu. 
Zda se nám podařilo studánku pěkně obnovit a jestli voda chutná stejně jako dříve, už musíte posoudit sami. Proto neváhejte, vyrazte do Hájku a 

přesvědčte se na vlastní oči.                                                                                                                                                             Vlastimil Helma, starosta 
 

Digitalizace vysílání regionální kabelové televize 
V posledních dvou měsících bylo zpravodajství kabelové televize narušováno častými výpadky ve vysílání. Příčinou byl přechod na digitální 

vysílání kabelové televize v rozlišení HD (vyšší kvalitě obrazu). Pro firmu, která distribuuje televizní vysílání kabelem nejen pro Židlochovice a okolí, 
ale i pro většinu odběratelů v okresu Brno-venkov, to byl první případ lokálního vysílání, kde se tato změna chystala. Proto se nejen město 
Židlochovice, ale i distributor signálu potýkali s problémy, které prodlužovaly spuštění nového přenosu signálu. Dnes je třeba ještě dořešit přidání 
zvukové stopy do vysílání a pak již bude možné spustit i vysílání videozáznamů. 
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Digitalizace spočívá hlavně v úpravě signálu, který je přenášen v daleko vyšší kvalitě. Dnes už jde naše vysílání k uživatelům dvěma cestami. 
Analogově – tedy jako doposud a digitálně ve vyšší kvalitě. Změnu kvality příjmu uvítají určitě majitelé modernějších televizorů s větší úhlopříčkou. Ti, 
kteří dosud sledují vysílání bez set-top-boxu, nezaznamenají žádné změny. 

Zvažujete–li pořízení set-top-boxu, je nutné podotknout, že přijímat digitální vysílání ze Židlochovic, Hrušovan a Vojkovic je možné  pouze za 
použití vybraných typů, podporujících příjem signálu v HD rozlišení. Příjemcům kabelového televizního vysílání, kteří si budou pořizovat nový set-top-
box, proto doporučuji, aby si pořídili přístroj podporující příjem signálu v HD rozlišení. V HD je naše regionální televizní zpravodajství vysíláno. 

Informaci občanům, o vhodných typech zařízení ochotně poskytuje hotline tel. 533 383 383.                                                       Milena Moudrá 

Výsadba stromů kolem cyklostezek v Židlochovicích 
       Koncem listopadu letošního roku bylo vysazeno celkem 25 nových vzrostlých stromů kolem cyklostezek v k. ú. Židlochovice. Tři lípy byly vysazeny 
na Žerotínově nábřeží mezi cyklostezkou a hlavní silnicí a dalších 22 stromů podél cyklostezky do Blučiny. Tyto stromy (lípy, duby, habry, slivoně, 
babyky) byly vysazeny kvůli ochrannému pásmu až pod hrází Cézavy na městských pozemcích.  

Výsadbu stromů jsme provedli s vlastními pracovníky. Dodávku a financování stromů zajistila instituce Centrum dopravního výzkumu Brno. 
V rámci tohoto projektu byl v každém kraji České republiky vybrán jeden úsek cyklostezky, kde byla provedena výsadba stromů s cílem zlepšit životní 
prostředí v okolí cyklostezek. Jsem rád, že se díky tomuto projektu zlepší krajina právě na území Židlochovic.                                       Ing. Martin Dratva 

 
 
 
Reaguji na článek otisknutý ve Zpravodaji města Židlochovice. Žádají se v něm občané, aby měli oči otevřené a snažili se pomoci České policii, protože se 

v našem městě rozmohly drogy. Hlavní příčinou jsou herny, které mají otevřeno nonstop a když tam přijdete, jsou tam samí mladí, a co je horší i nezletilí. Jak 
daleko je od hazardu k alkoholu, drogám a kriminalitě? Kde vzít peníze na automaty, když mladí nepracují, jak jinak než krádežemi? A v našem městě se 
ukradne i to co je zamčené!  Sama mám vlastní zkušenosti. Měli jsme u dveří krásného svítícího draka, byl dost drahý, je pryč. Nahlásit to nemá cenu, vím, 
čeho jsou schopní drogově závislí. Výhrůžky, že zapálí barák, jsem zažila. 

Určitý zisk z automatů se odvádí Městskému úřadu. Město peníze potřebuje, ale za takovou cenu ne. Co pak vyroste z naší mládeže? Občané, nebuďte 
lhostejní, jednou to můžou být i vaše děti. Jsem rodačka ze Židlochovic, nestydím se za to, ale říct bydlím v Židlochovicích, tak Vám mnoho lidí řekne – tam je 
samý feťák. Chci tímto oslovit ty, kteří můžou a mají tu pravomoc udělat něco pro naši mládež. V první řadě zrušit nonstopy a automaty.  Pevně věřím, že můj 
článek bude otisknut, neb jsem 60 let rodačka Židlochovic. A má právo říct svůj názor, co se mně v mém městě líbí, ale i nelíbí.  Marie Vachutková 

 
 

 
 

Zima již pozvolna převzala vládu, i když se jedná spíše o vládu 
kalendářní než klimatickou, protože její projevy jsou zatím velice mírné. A tak 
se můžeme ve vánočním čase ohlédnout zpět na předchozí roční období a 
zhodnotit jeho průběh. Teplotně byl podzim v podstatě normální (s klesající 
tendencí, teplejší v září, chladnější v listopadu), srážkově byl značně suchý 
(44 % normálu a současně byl listopad nejsušší za posledních 21 let). A nyní 
již jednotlivé měsíce podrobněji prostřednictvím meteorologických dat a 
ukazatelů. 

První podzimní měsíc vyšel parádně. Bylo to prodloužení nepříliš 
povedeného léta. Po většinu měsíce převládalo slunečné, v úvodu dokonce i 
tropické počasí s rekordními teplotami. A tak se nemůžeme divit, že celkově 
vyšel měsíc teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Teplotní průměr 
+17,65°C je o 2,62°C nad normálem, 33,7 mm  spadlých srážek představuje 
mírně podprůměrných 64,4 %. Z hlediska průměrné teploty se zařadil k těm 
teplým měsícům na 3. místo. Co do počtu letních a tropických dnů se 
vyrovnal červenci (14, respektive 5 dnů), jen byl výrazně sušší. Počet letních 
dnů trojnásobně převyšuje dlouhodobý normál. Maximální teplota +32,9°C 
zaznamenaná 4. září se stala vůbec nejvyšší teplotou pro tento měsíc od roku 
1990. Celkem v 10 dnech jsem přepisoval rekordní teploty. Dokonce se 5. 
září vyskytla úplně první tropická noc pro měsíc září za posledních 20 let. 
Minimální teplotu +7,1°C jsem zaznamenal 15. září a tato hodnota byla jen 
nepatrně nižší než minimální srpnová teplota. Bouřka se vyskytla v jednom 
dnu.  

Druhý podzimní měsíc pokračoval v nastoleném trendu předchozího, tzn. 
teplý a suchý. V konečném účtování vyšel říjen teplotně normální a srážkově 
mírně podnormální. Celková průměrná teplota +9,79°C byla jen o +0,04°C 
nad normálem, napršených podprůměrných 22,6mm srážek představuje 
63,1% normálu. První týden byl ve znamení teplého letního počasí (teplotní 
rekordy s hodnotami nad +25°C), poté se ochladilo a po zbytek měsíce 
převládalo chladnější střídavě slunečné a zamračené počasí se slabými 
srážkami a teplotami většinou mezi +10°C až +15°C. Počet letních dnů 
(celkem 4) výrazně převyšuje dlouhodobý průměr (1 letní den za 5 let). 
Maximální teplota +29,0°C zaznamenaná 1. října představuje nejvyšší 
měsíční teplotu od roku 1990. Nejnižší teplotu jsem zaznamenal 17. října 
s hodnotou -2,4°C. Celkem se vyskytly tři dny se zápornou minimální 
teplotou. Na přelomu 2. a 3. dekády se na horách objevila první slabá 
sněhová pokrývka, která však k převládajícímu inverznímu počasí neměla 
dlouhého trvání.  

Nejteplejším říjnem za posledních 20 let byl ten v roce 2000 s průměrnou 
teplotou +13,0°C (odchylka +3,25°C) a celkem 18 dny s teplotou vyšší jak 
15°C. Nejchladnějším pak byl říjen 2003 s průměrnou teplotou +7,2°C 
(odchylka -2,55°C) se  4 dny s teplotou nad 15°C, s 5 dny s ranním mrazem a 
minimální teplotou -4,6°C. 

 Závěrečný podzimní měsíc byl opět netypický (extrémní). Po většinu 
měsíce převládalo zamračené inverzní počasí s minimálním množstvím 
srážek (pouze ojedinělé slabé mrholení z inverzní oblačnosti, poslední den 
slabý déšť). V celkovém hodnocení to znamená chladný ráz počasí a nejsušší 
listopad od roku 1990 (2. nejsušší měsíc celkově – méně srážek spadlo jen 
v únoru 2003). Celková průměrná teplota +3,20°C byla o +1,61°C pod 
normálem, minimální srážky (mrholení) představují extrémní sucho (1,2 mm = 
3,4 % normálu). První dekáda byla ještě nadprůměrná s teplotami 
v příjemném rozpětí +10°C až +15°C, postupně teploty klesaly a ve 2. 
polovině měsíce se objevily i dny s celodenním mrazem. Maximální teplotu 
+15,9°C jsem naměřil 6. listopadu, na nejnižší hodnotu -5,8°C klesla teplota 
14. listopadu. Celkem se vyskytlo 18 dnů se zápornou minimální teplotou a 6 
dnů s celodenním mrazem. Celoměsíční inverzní počasí se projevilo rovněž 
na horách, kdy po celý měsíc zůstaly i vrcholové polohy bez sněhové 
pokrývky a začátek lyžařské sezóny se tak posunul až na poslední měsíc 
roku. Pro zajímavost uvedu ještě jednu informaci, se kterou přispěchal 
všímavý pozorovatel. I přes extrémně suchý listopad a značně suché 
předchozí měsíce byl ve studánce na svahu Výhonu u Velkého hájku 
zaznamenán pramen vody použitelný po převaření i k přípravě kávy. 

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka 
+2,69°C), s nejvyšší teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se 
zápornou teplotou a žádným sněžením. Nejchladnějším listopadem se stal 
ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C, odchylkou -3,41°C, nejnižší 
teplotou -11,0°C dne 23. listopadu, 15 dny s mrazem (z toho bylo 9 dnů 
s celodenním mrazem) a 11 dny se sněhovou pokrývkou. 

Kalendářní zima se tedy již chopila své vlády, ale zimní projevy nejsou 
prozatím nijak výrazné. I přes slabé sněžení před Štědrým dnem měly 
sváteční dny poměrně daleko k idylickým bílým Vánocům. Na horách byly 
sněhové podmínky relativně uspokojivé (i když nástup zimy byl i zde značně 
opožděn) a tak si jistě milovníci zimních sportů sněhu dosyta užili. A nám 
všem pak přeji přívětivou zimu bez extrémních projevů počasí a úspěšný a 
klidný rok 2012.  Ing. Karel Král 

 

Souhlasíte se mnou? 
 

Velmi suchý podzim 2011 
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Předvánoční kavárna 

V době konání třídních schůzek v ZŠ Židlochovice na Tyršově ul. se proměnila školní kuchyňka v předvánoční kavárničku, kde si rodiče mohli 
oddechnout, příjemně posedět u kávy či čaje a voňavého cukroví. Současně mohli přispět na sbírku Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a získat 
od dětí upomínkový předmět (svíčku, rybičku, vánoční přání). O zdařilé akci a příjemné atmosféře v kavárně svědčí slova jedné maminky: 

Dobrý den,  
chtěla bych reagovat na akci školního poradenského pracoviště " Vánoční kavárnička", která proběhla dne 6. 12. 2011. Pokud by taková kavárna 

existovala po každých rodičovských schůzkách, tak si myslím, že by asi každý rodič velmi rychle zapomněl na případné nezdary svého dítka ve škole, 
protože kdyby si tak jako já dal kávičku s tak výborným štrúdlem či jinou dobrotou, na chvíli si oddechl od každodenního shonu a ještě v tak příjemném 
prostředí, které v kavárničce panovalo,  tak nevěřím tomu,  že by domů ze školy přišel nějak rozčílen či s něčím nespokojen. 

Netuším, jak moc se tato akce líbila ostatním rodičům, mě ano. Myslím, že závěrem lze konstatovat, že se podařila dobrá věc a nějaká ta korunka 
se snad na "krtka" taky vybrala. 

S pozdravem a přáním pěkného dne Gabriela Jelínková 

Pro Nadační fond dětské onkologie Krtek se podařilo vybrat 4.400,- Kč a děkuji všem rodičům, kteří touto cestou do fondu přispěli. 
         Ing. Jana Králová, ředitelka ZŠ  

 

Ve dnech 1. – 10. prosince 2011 se konala v jihoafrickém Durbanu Mezinárodní olympiáda mladých 
vědců do 16 let. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně se rozhodla 

 podpořit šestici nadaných žáků a uhradit jim část nákladů.  
Děkan fakulty Jaromír Leichman poskytl  celé výpravě záštitu. 

Unikátnost vědomostní soutěže z fyziky, chemie a biologie spočívala v tom, že každý žák musel 
prokázat vědomosti ze všech tří oblastí. Z České republiky se soutěže zúčastnilo 6 žáků. 

Družstvo vybrala Masarykova univerzita a tvořili ho studenti, kteří nejlépe uspěli  
v odborném testu, olympiádách a ústním pohovoru. 

 K vybraným studentům z České republiky patřili i čtyři žáci ze židlochovického gymnázia: Michaela 
Kurková a Marek Otýpka z kvarty a Anna Bielaková a Veronika Švecová z kvinty.  

Vlastní soutěže se zúčastnilo přes 350 studentů z 52 států. Bylo uděleno 80 medailových pořadí a 
jedno z nich patřilo studentce Gymnázia Židlochovice Anně Bielákové.  

Blahopřejeme! 

Z našich škol 
 

Rozpomínání nosislavských evangelíků 
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Hned tři výročí slavil v roce 2011 nosislavský evangelický sbor: 230 let od 
svého založení, 135 let od postavení kostela a 40 let od otevření modlitebny 
v Přibicích. K této příležitosti vydal obsáhlou dvou set stránkovou publikaci, 
která je vlastně jen stručnou kronikou zachycující vyprávění o silách a času, 
který lidé věnovali nejen své víře, ale také připomínání a jak se uvádí 
v předmluvě, možná i zpytování vděčnosti Kristu a jeho apoštolskému učení.   

Nezasvěcenému čtenáři asi nic neřekne název publikace I zůstávali 
v učení apoštolském. Avšak podtitul knihy ujasní obsah čtenáři už zcela 
zřetelně: Snažení a rozpomínání evangelíků na Nosislavsku. Co může být 
záslužnějšího, než zmapování staletého života jedné náboženské komunity, 
která je spolubytím lidí ve víře v Boha. Zároveň je tato kniha i svědectvím, 
které odráží dějiny Moravy. Jako židlochovického kronikáře mne zaujala pasáž 
týkající se náboženské tolerance Žerotínů, kteří sami byli českobratrského 
vyznání. Tuto významnou žerotínskou epochu jsem několikrát zpracoval i pro 
Židlochovický zpravodaj. Vždyť Židlochovice, jak se také knížka zmiňuje, byly 
jedním z moravských středisek Jednoty bratrské. Však také nejvýznamnější 
postavou židlochovického sboru byl Jiří Strejc, který  přeložil  z  francouzských 
 

a německých předloh do češtiny žalmy. 
Docela jiná situace nastala po bitvě Na Bílé hoře. Protireformace zasáhla 

docela tvrdě všechny evangelíky, avšak nakonec přenesla jejich náboženské 
přesvědčení i přes toto nevlídné období. V publikaci mě také zaujala pasáž o 
stavbě evangelického kostela, k němuž byl položen základní kámen v říjnu 
roku 1872. Stavbu prováděl židlochovický stavitel Karel Reim podle plánů 
Františka Schmoranze. Tento renomovaný architekt už v době, kdy se jednalo 
o projekt nosislavského novogotického kostela, měl za sebou velké stavby 
v Chrudimi, Hradci Králové, Poličce, Přelouči atd.  Během stavby se řešilo 
několik sporů, které šly na vrub stavitele Reima a ten po dokončení kostela 
zmizel v Americe. 8. října 1876 se v nově postaveném kostele konala první 
bohoslužba.  

A tak můžeme být vděčni autorům Jiřímu Luklovi, Ondřeji Markovi a 
Vladimíru Svobodovi za obsáhlé zpracování, které není jen rozpomínáním, ale 
čtivou kronikou. Publikaci si můžete zakoupit v Nosislavi na evangelické faře 
za 150 Kč.                                                                                                     

                                                                                                               -kv- 

 
 
 

Antonín Coufalík, židlochovický učitel a osvětový pracovník působil osm 
roků v Křepicích. Byla to léta, kdy pln mladického nadšení zde mohl pracovat 
„na národa roli dědičné“. Právě v té době a potom i na další štaci 
v Boleradicích se věnoval důkladnému průzkumu květeny i poznávání 
nerostné říše. Vypracoval se tak v uznávaného znalce. Z Boleradic docházel 
do Divák k bratřím Mrštíkům – hrál na violoncello v jejich domácím kvartetu. 
Většinu života pobýval v Židlochovicích, kde se zapsal zlatým písmem do 
místních dějin jako neúnavný a obětavý účastník veřejného života.  

To vše je uvedeno v Křepické čítance která vyšla v r. 1999 a byla vydána 
k 650. výročí obce. Sto padesáti stránkovou čítanku sestavil Mgr. Josef Černý 
a navíc je sám autorem skvělých kreseb. 

 
 

 
 

 

 
 
Coufalík založil v Křepicích čtenářský spolek, jehož účelem bylo jednak 

knihy půjčovat, jednak o přečteném hovořit a uvědomovat si tak nové 
poznatky, zážitky i zkušenosti. To vše zachytil ve svém Devateru vyprávění 
Miloslav Jurák a židlochovickým čtenářům tak podrobně přiblížil osvětové 
působení mladého a zaníceného učitele. Křepická čítanka Jurákovo 
vyprávění o Coufalíkovi s uznáním převzala a docenila tak jeho 
pedagogickou, ale i osvětovou činnost.   

Neméně zajímavým Coufalíkovým pojednáním uveřejněným v čítance je 
odborný článek o geologických poměrech na Židlochovicku. Byl do čítanky 
převzat ze sborníku Hustopečsko vydaným v r. 1928 učitelstvem 
hustopečského okresu. Sborník je uložen v našem městském archivu.   

Čtivou publikaci redakci laskavě zapůjčil pan Damián Böhm.  
 

       Telegraf byl zřízen na poště v roce 
1869. Obec se v žádosti 1. listopadu 
1868 o zřízení telegrafního úřadu 
zavázala, že bude místnímu 
poštovnímu úřadu hradit ročně 60 
zlatých na opatření místnosti a 4 pevné 

sáhy měkkého dřeva na otop úřadu.  
Dále se obec zavázala, že opatří, nebo 
zaplatí telegrafní sloupy na vedení 
z Hrušovan. Skutečně zaplatila za 58 
telegrafních sloupů v roce 1869 částku 
69,60 zlatých. Na tuto částku se složili 
židlochovičtí občané: Wilhelm Růžička, 
Josef Jelínek, Maurus Gerhardt a Karel 
Jirusch. Roční subvenci 60 zlatých 

zaplatil za obec cukrovar a dřevo na otop dával zdarma lesní úřad. 5. června 
1869 bylo poštovním úřadem oznámeno, že téhož dne byla s omezenou 
denní službou zahájena služba u telegrafu, a to pro státní i soukromou 
korespondenci. Do této doby byly do Židlochovic doručovány telegramy buď 
z Hrušovan, nebo z Rajhradu.  

V roce 1907 se mělo stavět telefonní vedení z Vídně do Brna. V našem 
okrese mělo jít přes Velké Pavlovice, Hustopeče, Židlochovice, Rajhrad a 
přes Modřice do Brna. Obchodní a živnostenská komora v Brně zahájila akci 
o zřízení telefonních ústředen v obcích, kterými mělo vedení procházet. 
Informativní schůze byly v Hustopečích na obecním úřadě. Na schůzi 6. 
června 1907 bylo pozváno 25 zájemců ze Židlochovic a z nich se zúčastnilo 
schůze 8. Byli to pak první abonenti v Židlochovicích. 
  Na stavbu telefonní sítě měly obce, kde byly zřízeny telefonní ústředny, 
přispět  třiceti  procenty  stavebního  nákladu. Původní  rozpočet  byl  zvýšen  

použitím 3mm drátu místo původně navrhovaného 2,5mm. Náklad na vedení 
činil 26 500 K a z toho měly obce zaplatit 7 974 K. Podíl Židlochovic činil 

1 438 K. První telefony v Židlochovicích měli: Spořitelna, Robert a spol., 
arcivévodský statek měl dvě linky – pro kancelář a pro zámek do místností 
pro arcivévodkyni Isabelu, dále Karel Jirusch, Adalbert Jeschek, JUDr. Jan 
Čermák, Alois Schwarz (sladovna), Emil Skála (lékárna), Eduard Schönfeld, 
Václav Jeschek – dědici (mlýn ve Vojkovicích). Poplatek za hovor činil 60 
haléřů.  

12. října 1914 zažádal městský úřad o zavedení telefonu do obecní 
kanceláře. Telefon byl zaveden a měl číslo 18, ale již 30. prosince 1916 byl 
vypovězen. Znovu byl zaveden až po převratu v roce 1918. 

30. června 1927 vydala zemská politická správa výměr o zavedení 
dálkového telefonního kabelu Drážďany - Praha - Brno – Bratislava. V obcích, 
kterými byl kabel veden, měly být telefonní ústředny připojeny na kabel. 
Zdejší pošta byla připojena na kabel 10. května 1928. Kolaudace položeného 
vedení byla provedena ve dnech 7. a 8. července 1930. rZemský úřad v Brně 
vydal povolení k zahájení provozu na telefonním kabelu Brno – Břeclav 22. 
srpna 1930.  
______________________ 

Několik poznámek k uvedeným 
domům: Pískovcové sloupy z domu 
č. 23, které zdobily podloubí, 
odkoupil kameník p. Hladík a podnes 
jsou zachovány v jeho domě na 
Komenského ulici. Dům č. 20 naposled patřil panu Škamradovi  a 
v souvislosti se stavbou nové silnice do Nosislavi byl zbourán.  
      Pamětní kniha města Židlochovice IV – 1943. (Částečné kráceno.)      -kv- 

Antonín Coufalík v Křepicích 
 

Dům č. 23 na náměstí, ve 
kterém byla umístěna pošta 
koncem druhé poloviny 18. 

století. Podloubí 
s nástavbou bylo později 

zbouráno. 
Dobová pohlednice.  

Z historie židlochovické pošty - dokončení 
 

Od roku 1870 byl poštovní úřad 
v domě na náměstí čís. 20. 

Kresba A. Flodr. 
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Možnosti příjmu HD programů MORAVIANET 

Programy kabelové televize Moravianet v HD rozlišení je možné přijímat za použití jednoho ze dvou zařízení 
(dle typu televizoru):  

1. pro Full HD nebo HD ready televizory bez vestavěného DVB-C tuneru je nutné použít set-top-box Arion AC-2410 VHD 

2. Pro televizory s vestavěným DVB-C tunerem a integrovaným CI slotem je nutné použít CA modul CONAX 
CAS7 

V obou případech musí být dané zařízení dodáno firmou SELF servis, spol. s r.o. 
Obě zařízení jsou k odběru na všech obchodních místech Moravianet, v Židlochovicích je to fa. TOPMOBIL, Náměstí 
míru 155, tel.: 731 270 027. 

Bližší informace rovněž na www.moravianet.cz, nebo kontaktujte 
Zákaznické centrum Moravianet 

tel.: 533 383 335, nebo email: zakaznicke.centrum@moravianet.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regionální turistické a informační centrum nabízí:  
film na DVD Na břehu řeky Svratky – 150 Kč 

a publikaci Židlochovické vinařství –  100 Kč 

�  �  � 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

Vyňato ze zápisníku - 100 Kč  � TGM v Židlochovicích - 50 Kč �   Židlochovice na starých  

pohlednicích - 30 Kč     �        Židlochovické mosty a lávky -  50 Kč � 

Židlochovické hospody - 110 Kč 
 

 

Město Židlochovice 
prodá volné byty. 

 
2 byty 2+1v cihlových domech 

v ul. Tyršova 591 a v ul. Zámecká 234 
cena minimálně 1 160 tis. Kč za byt. 

 
Informace podává: 

Ing. Dobyšek tel. 547426037 
Blíže na www.zidlochovice.cz. 

Připravujeme do dalších čísel 
Mimo obvyklé rubriky máme pro vás připraveny zajímavé články:  

o pivovaru v blučině �  sejdeme se na bednárně – židlochovické 
výčepy a pivovar � tomáš garrigue Masaryk v brně � první 
návštěva dr. edvarda beneše v brně � kvetoucí jerlíny před 

zámkem � tip na výlet: velké meziříčí � Kdo byl maurice strakosch? 
� jak to bylo s maryšou? � historie hustopečského kostela �  
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Dvojka v dějinách Židlochovic – 1. část  

1592 
Přestože na samém úsvitě židlochovických dějin se zde již připomíná 
existence tvrze a zámku, v novější podobě byl vystavěn Fridrichem 
z Žerotína až v r. 1592, jak hlásal nápis vypálený v jedné cihle. Další 
velké přestavby se pak dočkala zámecká budova až po r. 1720 za 
hraběte Filipa Sintzendorfa. Tehdy trvaly přestavby celých devět roků, a 
když byly r. 1729 ukončeny, byl židlochovický zámek změněn na 
nádherné arcivévodské sídlo. Byl vybudován v barokovém slohu 
s průčelím 65 m širokým obráceným do parku. Na průčelní venkovní 
straně jsou sochy čtvero ročních počasí od brněnského sochaře Jiřího 
Schaubergera; u vchodu byly pak znaky valdštejnský a sintzendorfský. 
Zámecké světnice maloval holandský malíř van Roy až kolem roku 1733. 
Další větší přestavby byly v zámku provedeny za více než sto let v údobí 
1844–45 za arcivévody Karla a pak až v letech 1964 – 1976.                                                                                          

1642 
Došlo k obrovskému požáru, při kterém vyhořel kostel (na starém 
hřbitově), věž, fara, škola a 33 domů v Nosislavské ulici. 

1942  
Byla doba druhé světové války, kdy Německo válčilo na mnoha frontách a 
začínalo prohrávat boj za německou Evropu. Jejich armády potřebovaly 
nové zbraně a na ně bylo třeba kovu. Proto bylo začátkem roku 1942 
nařízeno, že ze všech kostelů a zvonic musejí být sejmuty zvony a tyto 
předány válečné výrobě. K náboženským úkonům směl být v každé obci 
ponechán pouze jeden zvon. V této době byly na židlochovické gotické 
zvonici tyto zvony: Urban, Velká Marie, Malá Marie a Umíráček. Na věži 
kostela byl ještě malý zvon, jímž bylo zvoněno pozdvihování. Z těchto 
zvonů směl být v Židlochovicích ponechán pouze Urban. Ostatní zvony 
byly sejmuty 1. dubna 1942 tesařským mistrem Vilémem Vlčkem. Po 
trámech byl každý zvon vysunut z okna zvonice a spuštěn lanem přes 
kladku upevněnou na vysunutém trámu. Spouštění se provádělo 
rumpálem. Sejmuté zvony byly ihned odvezeny na nádraží. V zámku z 
 věžičky byly odebrány dva zvony.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-  

 
 

 

Templářské Čejkovice 

se poprvé v pramenech připomínají v r. 1248, kdy ves 
patřila rytířskému řádu templářů. Ti si zde vystavěli 
opevněné sídlo – komendu, zčásti zachované v dnešním 
zámku a působili zde až do svého zrušení v roce 1312.  

Nejvýznamnější památkou Čejkovic je zdejší zámek a 
hlavně k němu historicky náležející templářské sklepy. 
Původně templářská komenda se po zrušení řádu 
proměnila na šlechtickou tvrz, přestavěnou na renesanční a později byla 
upravena jezuity na barokně upravený zámek. Po rekonstrukci v r. 1998 je 
v zámku otevřen luxusní hotel s vinárnou a Zámeckou galerií vín. 

Templářské sklepy jsou zahloubené do svahu proti zámku a 
přístupných je 600 metrů chodeb. Některé z nich musely být tak velké, aby 
jimi mohl projet plně naložený vůz i s ozbrojeným doprovodem. Ve 
sklepích má společnost Templářské sklepy uloženo více než 350 000 litrů  

vín v dubových a barikových sudech. Firma hospodaří na 
10 ha vysoce kvalitních vinic a další hrozny pečlivě vybírá 
od vinařů ze tří vinařských oblastí. Prohlídku vinařských 
sklepů s řízenou degustací si lze předem objednat. 

Mimo uvedený templářský sklep je v Čejkovicích ještě 
další 400 vinných sklepů z nichž některé jsou i patrové. 
Pozoruhodná je zdejší patrová lisovna s Desátkovým 

sklepem. Název připomíná robotní povinnost odevzdat desátek úrody 
v podobě určeného množství vína. V lisovně jsou také vystaveny dva 
vřetenové lisy na víno z let 1822 a 1856. 

V obci stojí kostel sv. Kunhuty, postavený nákladem císaře Josefa II. 
na místě starší svatyně.  

Podle knihy Vladislava Dudáka Putování vinařským krajem, vydalo 
nakladatelství Práh v r. 2011.  Připravil -kv-

 

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 

�

Výběr z usnesení RM 25. listopadu 2011 
RM ukládá: 

• uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu městského 
rozhlasu na rok 2012 s p. Milošem Chmelem 

RM schvaluje: 

• provedení roznášecí železobetonové desky nad 
dešťovou kanalizací v Masarykově ulici 

• nezúčtovatelný příspěvek čtyřem studentům 
židlochovického gymnázia na mezinárodní 
olympiádu mladých vědců do jihoafrického 
Durbanu ve výši 5 000 Kč na jednoho studenta  

• přijetí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje 
pro město Židlochovice na projekt: Zámecká 
slavnost ve výši 10 000 Kč za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

RM rozhodla: 

• připravit nájemní smlouvu na pronájem 
nebytových prostor v domě č. p. 80, ulice 
Komenského v Židlochovicích s Úřadem práce 
ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště 
Židlochovice 

• zbudovat bezbariérový přístup do přízemí domu č. 
p. 80, ulice Komenského v Židlochovicích. 

 

• platit do fondu oprav v domě č. p. 393, ulice 
Havlíčkova v Židlochovicích, za podíl vymezených 
bytových a nebytových jednotek patřících městu 
Židlochovice 0,50 Kč za měsíc odvíjející se od m2 
toho kterého bytového a nebytového prostoru a 
tedy podílu na společných částech domu tak, jak 
jsou tyto podíly stanoveny v prohlášení; platby do 
fondu oprav budou od 1. 1. 2012  

• výši nájemného pro sklep pod radnicí, 
100 Kč/1hod, 500 Kč/1/2 dne, 800 Kč/1 den. 

RM pověřuje: 

• uzavíráním smluv o nájmu a výpůjčce prostor – 
sklep pod radnicí Martinu Křížovou, DiS., Mgr. 
Tomáše Šenkyříka a Mgr. Martinu Bartákovou 

RM bere na vědomí: 

• přerušení provozu v MŠ v období od 27. 12. 2011 
do 30. 12. 2011 

Výběr z usnesení RM 7. prosince 2011 
RM rozhodla: 

• závazně objednat pro objekt Komenského 80 
schodišťovou plošinu dle nabídky firmy 
ALTECH, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 
686 01  Uherské   Hradiště   s   termínem   dodání 

 

nejpozději do 15. 1. 2012 
• zveřejnit záměr prodeje bytu č. 2, v domě č. p. 

234, ulice Zámecká v Židlochovicích 
RM doporučuje: 

• zařadit plochy Z17 a Z22 v návrhu nového 
územního plánu do územních rezerv 

• započítávat do počtu vyznačených nadzemních 
podlaží i případné podkroví 

RM schvaluje: 

• návrh pronájmu prostor v objektu č. p. 155 firmy 
Karlova pekárna, s.r.o. o ploše 152,02 m2  za 
cenu 1 000 Kč/m2/rok tj. za 152 020 Kč/rok na 
dobu určitou, a to od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
za účelem umístění pracoviště odboru sociálních 
věcí MěÚ Židlochovice 

RM bere na vědomí: 

• výpověď obce Telnice z veřejnoprávní smlouvy 
o výkonu úkolů obecní policie 

RM ukládá: 

• zahájit projednávání pozemkových úprav na 
Výhoně 

• zahájit územní řízení na poslední etapu 
regenerace sídliště   

 

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

Tip na výlet 
v 
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• Na dny 21. – 23. prosince m. r. vyhlásila vláda České republiky státní smutek. V těchto dnech si rozsvícením svíček a tichou vzpomínkou 

v zámeckém parku u pamětní desky T. G. Masaryka připomněli židlochovičtí občané prvního prezidenta České republiky Václava Havla, který nám 
všem otevřel cestu ke svobodě a demokracii v roce 1989. Za Židlochovice se tiché vzpomínky zúčastnili starosta Vlastimil Helma, místostarosta 
Mgr. Tomáš Šenkyřík a Ing. Jana Králová.  

• Už při otevření orlovny na počátku října loňského roku bylo avizováno, že v prostorách vedle bowlingu mají možnost židlochovičtí výtvarníci využít 
prostor k vystavování výtvarných prací, fotografií či jiných dvojrozměrných reálií. Už na počátku prosince nabízené možnosti využil Mgr. Miroslav 
Cvrk a nabídl veřejnosti k nahlédnutí svoji sbírku nálepek nealkoholických nápojů ze severských zemí. To proto, že tyto země jsou známé 
dlouhodobou alkoholickou prohibicí a tak vlastně byli severští výrobci přinuceni k výrobě rozmanitých nealkoholických nápojů. Návštěvník výstavky 
má tak možnost alespoň podle etiket posoudit pestrý výběr, který svým spotřebitelům nabízí severská provenience. Vkusné orámování i 
archivování nálepek dokumentuje autorův přístup k zdánlivě nedoceněným malým výtvarným dílkům, které zpestřují a charakterizují nabízené 
zboží.                                                                                                                                                                                                                         -kv- 

• Poznámka k Vilému Zajícovi z Valdeka. Dovolte mi malou glosu k článku, který byl zveřejněn v listopadovém Zpravodaji města na straně 7.  
V úvodu došlo k nepřesnému spojení letopočtů, a tak se mnozí možná zarazili, jak to, že tak mladý šlechtic byl udatným a zároveň i diplomaticky 
zručným a nedožil se ani třiceti let. K chybě došlo neúmyslně použitím informací z internetových stránek a pro správnost uvedu pár doplnění. 
Jméno Viléma Zajíce z Valdeka se v naší historii objevuje dvakrát. Oba Vilémové Zajícové byli významnými osobnostmi. Snad jen to je nutné 
uvést, že starší z nich byl důležitější v  minulosti Čech a ten mladší v dějinách Moravy. Na časové ose jsou od sebe vzdáleni téměř přesně sto let. 
Kdo by měl zájem o ucelenou informaci k Vilému Zajícovi z Valdeka a na Židlochovicích, doporučuji si přečíst zajímavou bakalářskou práci Petra 
Zajíce na internetové adrese: http://is.muni.cz/th/146701/ff_b/Zajicove_z_Valdeka_na_Morave.pdf. Určitě budete životní poutí jednoho z majitelů 
našeho panství překvapeni.                                                                                                                                                                  Mgr, Miroslav Cvrk  

• V pátek 9. prosince se v radničním sklepě vzpomínalo na příjemné letní dny prožité v italském městečku Caorle. Poměrně obsáhlou prezentaci 
fotografií s komentářem Karla Vavříka doplňovali svými zážitky a zkušenostmi členové jednoty Sokol, kteří se v době letní dovolené už téměř 
dvacet let vracejí na oblíbená místa tohoto historického města v Benátském zálivu.                                                                                Milena Moudrá 

• Přestože kromě cedule u hlavní brány hřbitova byly přidány i popisky přímo na odpadkové koše, někteří návštěvníci hřbitova to neustále ignorují. 
Díky nim jsou koše, které jsou určeny především na drobné odpadky, jako jsou kalíšky od svíček, neustále plné. Někteří občané, kteří venčí své 
psy v okolí hřbitova, vůbec neuklízí psí exkrementy. Bohužel se asi ani trošku nestydí, že tím silně narušují pietu hřbitova. Přesto, že město 
v posledních letech investovalo do odpadkových košů na psí exkrementy, podobná situace je i v mnoha dalších částech města. Obyvatelé domů 
ulice Meruňková využívají přilehlé plochy veřejné zeleně jako skládku biologického odpadu ze svých zahrad. Pohled to není hezký… Přitom všichni 
občané, kteří nemají na své zahradě kompost, mají možnost ukládat bioodpad na městské skládce u fotbalového stadionu. Nemalé škody 
způsobuje na fasádách zdí, dopravních značkách, informačních tabulích a dalších zařízení města činnost sprejerů. Ničí tak veřejný majetek a 
nevkusnými nápisy zohyzďují město. Přejme si, abychom se s podobnými nešvary v našem městě v příštím roce už nesetkali. Zkuste se 
nad tím zamyslet především Vy, kterých se to týká.                                                           Ing. Martin Dratva, odbor investic a místního hospodářství 

• Každá první nedělní mše svatá v měsíci patří v židlochovickém kostele dětem. Ta prosincová proběhla v duchu příchodu sv. Mikuláše se svým 
andělským doprovodem. Děti zpívaly za doprovodu kytary koledy a ty odvážné pak sv. Mikuláši přednesly před plným kostelem básničku. A sv. 
Mikuláš naděloval, každé z dětí si odneslo domů pěkný balíček.                                                                                                                               –rt– 

• Sv. Mikuláš nezapomněl ani na děti z mateřské školky. Se svým doprovodem andělem a čertem přišel s nadílkou do třídy Žabiček, kde už všechny 
děti napjatě čekaly. Mimo malé balíčky pro každého, přinesl Mikuláš i „andělskou židličku“ a vysvětlil jak správně židličku používat. Když některé 
dítko přepadne neposedný skřítek, posezení na kouzelné andělské židličce toho skřítka jistě uklidní.                                                                     –rt– 

• 10. prosince se konalo setkání křesťanské mládeže všech 24 farností modřického děkanátu, kam patří i židlochovická farnost. Tímto setkáním 
každoročně vrcholí pravidelné schůzky mladých v jednotlivých farnostech. První část programu proběhla v místní sokolovně, kde si mladí mohli 
vyslechnout povídání ze života vojenského kaplana či zajímavé postřehy ze světových dnů mládeže v Madridu. Po 17. hodině se pak v kostele 
Povýšení sv. Kříže konal velmi příjemný a adventní náladu podtrhující koncert skupiny Srdce, po němž na závěr následovala mše svatá.           –rt–  

• V sobotu 10. prosince se jedenáct židlochovických skautů a skautek vydalo do Vídně převzít Betlémské světlo. Protože jsme vyrazili brzy ráno, 
stihli jsme procházku historickým centrem, vánoční trhy a potom dle libosti – někdo navštívil výstavu, jiný kavárnu… Vyvrcholením dne byla mše, 
při které proběhlo samotné předání Betlémského světla, které přivezli z Betléma rakouští skauti. V kostele se shromáždily stovky skautů a skautek 
nejen z evropských zemí, ale také z USA nebo Argentiny. Bylo velmi zajímavé sledovat kroje nejrůznějších provedení a barev a naslouchat cizím 
řečem.                                                                                                                                                              Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen 

• Tradiční štěpánský košt židlochovických zahrádkářů potvrdil, že letošní úroda byla kvalitní. Téměř polovina ze 107 vzorků byla velmi kvalitní a byla 
kandidátem na zlatou medaili. Z padesáti vystavovatelů získal nejvyšší ocenění 19,2 bodu Vladimír Wolfschütz za Chardonnay a Oldřich Kahoun 
za veltlínské červené rané. Štěpánský košt navštívilo sedmdesát pět milovníků dobrého vína.                                                                                –rt– 

• Také poslední loňský výšlap židlochovických turistů k Akátové věži na Výhon se stal již tradičním. Zúčastnilo se ho asi 30 turistů, kteří si cestou  
prohlédli nově opravenou studánku pod Velkým hájkem. Při horkém čaji si navzájem popřáli klidný a úspěšný nový rok, prohlédli si fotografie 
z loňských výletů a naznačili i další výlety v roce 2012.  

• Skvělou předvánoční výstavu s ukázkami aranžování předvedlo Střední odborné učiliště zahradnické v Rajhradě. Návštěvníci výstavy se tak mohli 
seznámit v nově postavené budově školy nejen s jedinečnými a nápaditými ukázkami prací učňů a studentů této školy, ale také si mohli zakoupit 
vkusnou výzdobu do svých vánočních domovů.                                                                                                                                                         –rt– 

VVVV    nadcházejícím novém roce hojnost zdraví přejí zastupitelé i pracovníci nadcházejícím novém roce hojnost zdraví přejí zastupitelé i pracovníci nadcházejícím novém roce hojnost zdraví přejí zastupitelé i pracovníci nadcházejícím novém roce hojnost zdraví přejí zastupitelé i pracovníci 
MMMMěstského úřadu spolu sěstského úřadu spolu sěstského úřadu spolu sěstského úřadu spolu s    redredredredakčním kolektivem Zpravodaje.akčním kolektivem Zpravodaje.akčním kolektivem Zpravodaje.akčním kolektivem Zpravodaje.    
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Zaznamenali jsme…  
 


