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          Ze zasedání rady a zastupitelstva města            
Výběr z usnesení RM 16. března 2012 
RM rozhodla: 

 svolat jednání s OAZA styl, s.r.o. Rajhrad, 
Masarykova 229, ohledně dalšího postupu 
souvisejícího s pronájmem areálu koupaliště 

RM jmenuje: 
 předsedou komise RR Zpravodaje města 
Židlochovice Vlastimila Helmu 

 Jana Šotnara členem komise RR Zpravodaje 
města Židlochovice 

RM schvaluje: 
 uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné 
služby Úřadem práce ČR dle návrhu Úřadu práce 

RM ukládá:  
 prověřit možnost vymezení návrhové lokality pro 
bydlení na úpatí Výhonu za ul. Masarykovou 
v novém územním plánu 

Výběr z usnesení RM 23. března 2012 
RM rozhodla: 

 že na prvním místě hodnocení nabídek na akci 
„Židlochovice, radnice – Obnova fasád“ var. A i 
var. B se umístila firma AKZ Stavby, spol. s.r.o., 
Polní 18, 664 64 Ořechov. 

Výběr z usnesení ZM 28. března 2012 
ZM rozhodlo: 

 uzavřít zástavní smlouvu k bytové jednotce 
č. 234/2 v domě č. p. 234, ul. Zámecká 650/1,  

zapsané na LV č. 2692 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice, dále ke spoluvlastnickému podílu na 
společných částech domu č. p. 234 ve výši 
8170/32680 a ke spoluvlastnickému podílu na 
pozemku p. č. 650/1 ve výši 8170/32680,
zapsaných na LV č. 2691 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice ve prospěch České spořitelny a.s. 
Toto rozhodnutí je platné do 31. 5. 2012 

 obnovit kontokorentní úvěr od ČSOB a.s. ve výši 
1,668 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 7–denní Pribor + 1,7% p. a., 
splatnost úroků měsíční, bez zajištění, na dobu 
neurčitou 

ZM bere na vědomí: 
 podání občanů „Petice proti výstavbě 

vícepodlažních bytových domů na Palackého
ulici“ 

Výběr z usnesení RM 30. března 2012 
RM neschvaluje: 

 vyhrazení šesti stání pro uživatele nově 
vybudovaných bytů v nástavbě domu
Masarykova 717–719 

RM rozhodla: 
 pronajmout parcelu č. 9/2 o výměře 100 m2 v kat. 

území Židlochovice MUDr. Vladimíru Holoubkovi 
do konce roku 2012 za účelem zařízení 
staveniště pro stavbu rehabilitace; cena 
pronájmu je stanovena na 200 Kč/m2/rok

RM ukládá: 
 vyhlásit záměr na pronájem pozemků v k. ú. 

Židlochovice: číslo parcely 320/9 – nájem 
2 Kč/m2 – pozemek pod zahrádkářskou chatou 
u XAVERgenu; číslo parcely 320/2 – nájem
2 Kč/m2 – zahrada u XAVERgenu; číslo parcely 
1168/2 – nájem 2 Kč/m2  – pozemek pod 
zahrádkářskou chatou u soutoku Cézavy 
a Svratky; číslo parcely 1168/3 – nájem 2 Kč/m2 –
pozemek pod zahrádkářskou chatou u soutoku 
Cézavy a Svratky  

 vyhlásit záměr na pronájem pozemků 
u restaurace na Žerotínově nábřeží (stan): číslo 
parcely 531/1 – nájem 200 Kč/m2 – pergola 
u restaurace na Žerotínově nábřeží 

 vyhlásit záměr prodeje pozemků v k. ú. 
Židlochovice: číslo parcely 22 – prodej 
1000 Kč/m2  – pozemek pod rekreační chatou u 
farského vinohradu; číslo parcely 1147/34 –
prodej 1000 Kč/m2   – pozemek pod garáží na 
Palackého ulici 

RM rozhodla: 
 vyhlásit záměr pronájmu pozemků p. č. KN 

323/1, 325/2, 323/8 v k. ú. Židlochovice (u areálu 
firmy Hortis). 

RM schvaluje: 
 provedení oprav v bytě č. 5, domě č. p. 79, ulice 

Komenského v Židlochovicích s tím, že nájemce 
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 uhradí opravy a doloží provedení oprav 
potřebnými doklady; město uhradí opravu el. 
instalace; po doložení dokladů na provedenou 
opravu bude nájemci poskytnuta sleva na 
nájemném ve výši 15 Kč/m2 až do poloviny 
vynaložených nákladů 

 přijetí rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu 
r. 2012 

 přípravu odborné historické monografie města  
RM bere na vědomí: 

 zprávu o pravděpodobném počtu přihlášek na 
školní rok 2012/2013 a Směrnici o přijímání děti  

do mateřské školy  
RM rozhodla: 

 podat žalobu na určení výše nájemného z bytu 
č. 8. o velikosti 79,43 m2 s příslušenstvím, 
nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží 
domu č. p. 358, Coufalíkovo nám. 

 Informace z radnice  Informace z radnice  Informace z radnice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo financí odmítá zrušit hrací automaty 

Jak jsem již informoval v lednovém zpravodaji, zastupitelstvo města Židlochovic odsouhlasilo z podnětu zastupitelky Jany Králové na konci 
minulého roku místní vyhlášku, která zakazuje provozovat hrací automaty na celém území města. V duchu této vyhlášky tak skončil provoz těch 
zařízení, která povoluje město. 

Většina ale zůstala. Provoz interaktivních videoloterních terminálů totiž u nás povolilo Ministerstvo financí, a tedy jen ono může tato povolení 
zrušit. Po schválení vyhlášky jsme na ministerstvo zaslali žádost, aby tato dlouhodobá povolení přehodnotilo a provozování těchto zařízení 
v Židlochovicích zrušilo. Odpověď nám v zákonné lhůtě 30 dnů nepřišla. Rozhodli jsme se obrátit dopisem přímo na ministra financí pana Miroslava 
Kalouska, aby nečinnost svého ministerstva napravil. Vzápětí přišla velmi nečekaná odpověď. Vyhlášku, jejíž zákonnost nám potvrdilo Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo financí respektovat nebude a automaty prý mohou být u nás do konce roku 2014. 

S tímto se však město nehodlá smířit. Připravujeme komunální stížnost k Ústavnímu soudu na nesprávnost postupu ministerstva financí. 
Na podporu postupu města nám poslala dopis paní Kleplová z Jičínska, jejíž syn se propadal do závislosti na hazardu, až si kvůli obrovským 

dluhům vzal život. 
Vážený pane starosto, 
Sledovala jsem televizní reportáž, kde se snažíte o zrušení heren ve vaší obci. Ani nevíte, jak ráda slyším a vidím, že někdo bojuje s tímto svinstvem. 
Prožila a prožívám díky tomu smutné období. Přišla jsem o syna. 
Byla jsem tehdy i za senátorem Liškou (za Jičín). Ovšem senátor nepochopil, že mu chci hlavně říct, že ti lidé nejsou nešťastní jen z těch hrozných dluhů, ale 
hlavně ze závislosti, která nejde zastavit a dluhů zatím přibývá. 
Když mě senátor vyslechl, tak mi řekl, že nechápe, jak si někdo může vzít život proto, že má dluhy. Tam jsem pochopila, že můj boj je zbytečný.  
Vám strašně držím pěsti a přeji, ať je vás víc takových. Mě už to syna nevrátí, ale ostatním mámám snad ano. 

Díky, Kleplová 
Když porovnáme kriminalitu na území našeho města v letech 2010 a 2011 zjistíme dle statistiky Policie ČR, že když se u nás počet automatů 

zvýšil na dvojnásobek, kriminalita související s provozem heren narostla trojnásobně. Toto jsou některé z mnoha důvodů, proč jsme pevně rozhodnutí 
dotáhnout tuto záležitost do úspěšného konce, tj. naplnění znění místní vyhlášky v co nejkratším čase. 

                                                                                                                                                                        Vlastimil Helma, starosta  
Elektronizace veřejné správy Městského úřadu Židlochovice 

Ke dni 30. 3. 2012 byl ukončen projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích ORP Židlochovice I-III“. Realizace projektu byla rozdělena do dvou 
etap, v první etapě bylo vybudováno technologické centrum, které slouží jak samotnému úřadu MěÚ Židlochovice, tak také poskytuje datové úložiště 
obcím správního obvodu. Dále byl rozšířena elektronická spisová služba pro MěÚ Židlochovice a pořízení nová spisová služba pro obce Měnín, 
Moutnice, Přísnotice, Rajhrad, Žabčice.  

Druhá etapa obsahovala vnitřní integraci informačního systému MěÚ Židlochovice. Celkové náklady na projekt činí 4 559 188 Kč. 
Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu ve výši 85% z uznatelných nákladů.                                   Vlastimil Helma, starosta  

 
 
Město Židlochovice neustává v žádostech o dotace 

Bez podpory dotačních prostředků bychom si mohli v minulých letech jen těžko dovolit tolik finančně náročných investičních akcí. Městský 
rozpočet zatížený splátkami úvěrů z dřívějších let by to neumožnil. Následující výčet podá informaci o tom, že město nepolevuje v úsilí k získávání 
dotačních prostředků a chce plně využít i posledních příležitostí končícího plánovacího období EU 2007 – 2013. 
Přehled žádostí podaných v prvním čtvrtletí roku 2012: 
Stavební úpravy Mateřské školy na sídlišti Družba – zateplení objektu 
V budově Mateřské školy se neustále potýkáme s problémy dostatečně ji vytopit v zimních měsících. Dochází zde k silným únikům tepla přes zastaralá 
netěsnící okna a dveře. Proto jsme podali žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí – Realizace úspor energie na zateplení veřejných 
budov. Pokud se nám podaří získat dotaci v předpokládané výši 2 900 000 Kč, bude provedena výměna netěsnících otvorových prvků, budova bude 
zateplena a získá tak „nový kabát“.     
Přesunutí plynové kotelny do objektu ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 
Teplo ze stávající zastaralé kotelny, která je umístěna naproti školní jídelny, je vedeno do Základní školy teplovodním potrubím. Zde dochází k velikým 
ztrátám. Instalací nového moderního vytápění v budově školy si slibujeme až třicetiprocentní úspory. O dotaci na rekonstrukci jsme požádali na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu do programu Efekt, odkud bychom mohli získat prostředky ve výši 660 000 Kč. 
Oprava fasády a výměna oken historické radnice 
K tomuto účelu jsme požádali o dotaci ve výši 250 000 Kč z programu obnovy kulturních památek. Z důvodu finanční náročnosti této opravy plánuje  
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město letos takto opravit jen západní (čelní) stěnu budovy. 
Zahrada Robertovy vily – podpora rozvoje zahrad v duchu "Přírodních zahrad" 
Ke zlepšení stavu zahrady u Robertovy vily jsme požádali o dotaci z programu Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2012 
Jihomoravského kraje (dále JMK) ve výši 120 000 Kč. 
Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji 
Jihomoravský kraj i letos vyhlásil finanční podporu na údržbu cyklostezek. Vypracovali jsme žádost o dotaci ve výši 70 000 Kč. 
Oprava Boží muky na Masarykově ulici 
V rámci žádosti Regionu Židlochovicko, který jako předsednické město pro obce regionu připravujeme, je podána žádost o dotaci 46 000 Kč 
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. 
Podpora činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Židlochovice 
Na podporu činnosti naší jednotky byla podána žádost na Jihomoravský kraj ve výši 382 000 Kč. 
Zámecká slavnost v Židlochovicích  
Z programu „Podpory rozvoje v oblasti kultury a památkové péče“ JMK město vypracovalo žádost o finanční podporu této akce ve výši 38 000 Kč. 
Založení části biokoridoru Výhon – Hájky – Ketličky III. etapa 
V rámci programu „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ Ministerstva životního prostředí město požádalo o dotaci ve výši 135 000 Kč na 
výsadbu pásu zeleně od Velkého Hájku směrem k vrcholu Výhonu. 
Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska II. 
Na finanční podporu již druhé konference jsme požádali Vinařský fond o 10 000 Kč. 
Putování za pohádkou a Odysseova prázdninová cesta s knihovnou, 2. ročník 
Z programu Knihovny 21. století požádal odbor školství a kultury města o dotaci na pořádání těchto akcí pro děti v celkové výši 22 000 Kč. 
Zázemí pro rodiny s dětmi na cyklostezce 
Z programu „Podpora pro-rodinné politiky“ JMK bylo požádáno o dotaci ve výši 88 000 Kč na zřízení odpočívky s dřevěným molem na mokřadu u 
cyklostezky směrem na Žabčice. 
Oprava márnice na hřbitově 
Z programu podpory volnočasových aktivit JMK zažádalo místní středisko Junáka o podporu na opravu střechy fasády a výměnu oken a dveří ve výši 
120 000 Kč. Město Židlochovice se bude podílet na spolufinancování akce. 

I když se na první pohled může zdát, že se do Židlochovic mohou dotační peníze jen sypat, za každou získanou korunou se skrývá práce celého 
týmu lidí. Vyhledávání a „pasování“ dotačních titulů na místní potřeby zajišťuje projektový manažer regionálního rozvoje Ing. Jana Richterová. Přípravu 
investičních projektů zajišťuje odbor investic a místního hospodářství s vedoucí Ing. Zdenkou Koutnou, Ing. Martinem Dratvou a Jaroslavem Gošem. 
Na žádostech v oblasti kultury se podílejí pracovníci města pod vedením Mgr. Martiny Bartákové.                                                Vlastimil Helma, starosta  

 
Evidence veřejných zakázek města  
Na internetových stránkách města můžete najít nově zřízenou rubriku „Evidence veřejných zakázek města“. Na konci minulého roku zazněl na 
zastupitelstvu podnět k lepší transparentnosti kroků samosprávy. Proto jsem nechal od začátku tohoto volebního období zveřejnit všechny zakázky 
vypisované městem Židlochovice. Každý občan se tak může seznámit s podstatnými informacemi z výběrových řízení a s výsledkem výběru zakázky. 
Tímto nabízíme kontrolu nakládání s veřejnými prostředky přímo našim občanům, kteří znají nejlépe problematiku Židlochovic. Považuji to za 
významný krok k lepší informovanosti občanů a ke zlepšení společenské atmosféry ve městě.                                                      Vlastimil Helma, starosta  

 

Informace z odboru vnitřní správy – plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas? 
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám 

na úřadech a ušetříte čas. 
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí.  
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan 

České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.  Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. 
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz.  

Vzhledem k nárůstu počtu žadatelů o nový cestovní pas, doporučujeme občanům, kterým to pracovní doba umožňuje, zvláště pak maminkám na mateřské 
dovolené a důchodcům, aby využívali spíše dopoledních hodin a nenechávali návštěvu na úřadě až na hodiny odpolední. 

Eva Válková, referent odboru vnitřní správy   
Měření rychlosti 

Městská policie Židlochovice při zabezpečování veřejného pořádku ve městě plní i další úkoly. Jedním z nich je dohled na bezpečnost a plynulost na 
pozemních komunikacích. Pro zvýšení bezpečnosti občanů našeho města a okolních obcí zabezpečuje městská policie měření rychlosti vozidel dle § 79a 
zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu. Tuto činnost vykonává v součinnosti s Policií České republiky, která spočívá zejména ve výběru vhodných lokalit, a 
termínů pro měření rychlosti.  

Městská policie má schváleny úseky pro měření rychlosti v obcích Vojkovice, Žabčice, Blučina, Sokolnice a Moutnice. V našem městě se nejčastěji měří 
na ulicích Masarykova, Komenského, Tyršova, Nádražní a Žerotínovo nábřeží. Městská policie používá radarový měřič rychlosti firmy Ramet Kunovice, který 
patří svými technickými parametry ke špičkovým výrobkům v tomto oboru. Každý radar, tedy i radar Městské policie Židlochovice, musí být pravidelně 
kalibrován. Radary jsou v České republice schváleny s jednotnou odchylkou 3 km/h. Překročení rychlosti v obci 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě 
prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší.  

A proč musíme být na uspěchané řidiče „tak přísní“?   Dodržování 50 km/h zachrání 3 x více lidí.   Nehoda v nižší rychlosti zvyšuje šanci na přežití.  
Nehoda v nižší rychlosti prokazatelně snižuje riziko smrti pro zranitelné účastníky provozu.  Ohleduplná jízda a dodržování 50 km/h pomáhá vytvořit bezpečné 
prostředí v obci.  Při nižší rychlosti se zkracuje i dráha pro zastavení vozidla.  Při 60 km/h se prodlužuje dráha zastavení zhruba o 9 m oproti rychlosti 50 
km/h. 

Dle informace starosty města Vlastimila Helmy se na požadavek našich občanů – řidičů připravuje úprava rychlosti při vjezdu do města od Vojkovic. Mezi 
značkou začátku města (před mostem přes Cézavu) po první ostrůvek má být zvýšena maximální rychlost z 50 na 70 km za hodinu. 

strážmistr Milan Šebek  
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Ukliďme svět! 

Zimní anomálie 

 
 
 
 
 

Ze zprávy o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2011 
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo 

za minulý rok spácháno 530 trestných činů. Z nich se podařilo objasnit 199 
trestných činů, tj. 37,55%.  

Oproti roku 2010 došlo k nárůstu spáchaných trestných činů o 33 
trestných činů a poklesu objasněných trestných činů o 24.  

V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy – krádeže 
prosté (153) a krádeže vloupáním (149). 

V teritoriu samotného města bylo šetřeno 102 trestných činů, při čemž u 
49 byl zjištěn pachatel. Jednalo se o krádeže z vozidel a součástek vozidel 
(10 případů), krádeže vloupáním do objektů firem a garáží (7 případů), 
krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk  

a rekreačních chat (19 případů), podvodné jednání (1 případ), řízení 
motorového vozidla pod vlivem návykové látky (7 případů). K ostatní trestné 
činnosti došlo ve 38 případech, kdy se jednalo zejména o trestné činy 
neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, 
neoprávněné držení platební karty a fyzické napadání. 

Mimo trestné činy bylo v samotných Židlochovicích také šetřeno 132 
přestupků, z nichž u 85 byl zjištěn pachatel. Jednalo se o přestupky proti 
majetku (43), řízení vozidla pod vlivem návykové látky (4), přestupky proti 
občanskému soužití (27) a přestupky v dopravě (58). 

Na závěr je ve zprávě zmíněno, že spolupráce s Městským úřadem je na 
velmi dobré úrovni a spolupráce s Městskou policií na dostatečné úrovni.  

Vybráno ze zprávy o bezpečnostní situaci ve městě Židlochovice, která byla zaslána starostovi města V. Helmovi 25. února 2012 
 vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR npor. Bc. Liborem Dofkem. 

V sobotu 14. dubna se židlochovičtí Orli a kynologové rozhodli opět 
zapojit co celosvětové kampaně Clean up the Word! Nápad pomáhat a 
pečovat pravidelně o kousek světa, ve kterém žijeme, vznikl v roce 1993 
v Austrálii. Od té doby se každoročně připojuje k úklidu přes 40 miliónů 
lidí z více než 30 zemí celého světa. Celý projekt se realizuje pod záštitou 
UNEP – Program OSN pro životní prostředí.  V České republice probíhá 
kampaň každým rokem už od prvního ročníku v roce 1993. 

V našem městě, které akci maximálně podpořilo, vyrazili účastníci  
 

podle připravených plánů na nejvíce exponované a vytipované trasy.  
Letošní ročník měl díky souběžně probíhajícím aktivitám nižší účast 

než vloni. Přesto se během dopoledne podařilo vysbírat 25 pytlů 
netříděného odpadu.  

Jsem velice ráda, že se akce díky dobrovolníkům v Židlochovicích 
uskutečnila a zejména jsem potěšena, že přišly ochotně pomáhat děti. 
Věřím tomu, že děti, které se zúčastnily, těžko napadne odhodit cokoliv 
jinam, než kam to opravdu patří.  Budu se těšit na příští ročník. 

Ing. Svatava Vitulová, Orel Jednota Židlochovice, Kynologický klub 

  Jistě si jich všimli všichni, kteří jste alespoň trošku sledovali přírodní 
děje okolo nás. Vždyť některé z nich na nás přímo doléhají a je téměř 
nemožné je přehlédnout. Třeba mimořádně dlouhé období teplého počasí na 
konci minulého a na začátku tohoto roku, s ostrým přechodem do mrazivého 
období, ve kterém na mnoha místech došlo k lámání rekordů v extrémních 
teplotách hluboko pod bodem mrazu, vystřídaných předjarním klimatem 
zabírajícím potom už zbývající část kalendářní zimy.  

Sníh si dal načas, padal hlavně na horách, místy více než bylo žádoucí. 
Horší to bylo u nás v nížinách. V kritickém mrazivém období zimy jsme byli 
bez sněhu a holomrazy způsobily škody na polích.  

I tento průběh zimního klimatu můžeme považovat za určitou anomálii, 
ale kdoví zda skutečnou, když značná rozkolísanost ve čtyřech ročních 
obdobích je pozorována už v mnoha předcházejících letech. Kalendářní a 
klimatické období se při tom zřetelně rozcházejí. Možná, že můžeme i 
zapochybovat zda plní svoji přirozenou funkci v ročním časovém cyklu. Vždyť 
i mnozí z nás se v dosti rozvrácených klimatických poměrech obtížněji 
adaptují.  

Pro židlochovické občany mohlo být v minulé zimě přírodní anomálií i  
chování havranů, kteří k nám až dosud pravidelně po mnoho let v obrovském 
počtu přilétali přezimovat. Jejich přítomnost se zažitým režimem chování se 
stala místním fenoménem. Zájem veřejnosti o havrany vzbuzovalo zejména 
jejich shlukování den co den v podvečer ve městě a v jeho blízkém  
okolí v desítkách tisíců ptáků, s příměsí kavek ve společných hejnech 
s havrany.   

Všichni   tito  shromáždění   ptáci    se   vždy   podřizovali   dennímu   i  

nočnímu režimu, vytvořenému mnoha generacemi jejich předchůdců. 
Součástí tohoto zajímavého přírodního jevu byl večerní odlet havranů 
v soustředěném mohutném hejnu na nedaleké nocležiště v lesních porostech 
u řeky Svratky.  

Tak tomu bylo u nás s havrany dosud. Leč v minulé zimě došlo 
k podstatným změnám, které můžeme považovat za místní anomálii. Nejenže 
k nám přiletěli v říjnu mnohem později, než v předcházejících letech, ale 
přiletělo jich také podstatně méně. Krátce na to se dokonce od nás vytratili, 
jen jednotlivě, nebo v malých skupinkách byli pozorování jinde, i na 
vzdálenějších lokalitách.  

Pozorovatel tohoto odlišného chování si mohl myslet, že jde o jinou 
garnituru havranů, neznalých zdejších poměrů a režimu jejich předchůdců. Co 
je příčinou těchto změn snad nikdo neví. Můžeme se jen domnívat, že jde 
třeba o změnu zdejšího klimatu, o změny ve zdrojích potravy, už nevyhovující 
společné nocležiště v lese, nebo snad o neznámé změny na jejich hnízdištích 
odkud k nám přilétají.  

Nevíme také, zda jsou tyto změny dočasné, s výpadkem jediné sezóny, 
nebo už trvalé, které nám znemožní tento impozantní přírodní jev zblízka 
pozorovat. Havrani by nám v naší zimní krajině chyběli, byli bychom ošizeni o 
soužití s nimi. 

Uplynulá zima jistě přinesla více odlišností v přírodních dějích než ty, 
které jsou v tomto textu uvedeny a označeny jako anomálie. Možná, že na ně 
někdo ve Zpravodaji ještě upozorní. Jistě by nás zajímaly. 

Augustin Vlašic 
 

Rozšíření úředních hodin některých pracovišť Městského úřadu  
Upozorňuji občany, že v období od 1. 5. do 31. 8. 2012 budou rozšířeny úřední hodiny na pracovištích Městského úřadu 

Židlochovice vyřizujících agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel 
v pondělí a ve středu již od 7 hodin. U ostatních pracovišť se úřední hodiny nemění. Vzhledem k blížící se sezóně dovolených 

doporučujeme občanům, aby využívali dopoledních hodin úředních dnů, kdy budou obslouženi rychleji. 
Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník Městského úřadu  
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Moudrá slova 

„Náš stát se nesmí stát republikou chamtivých politiků, příliš mocného 
byznysu a uzákoněné beztrestnosti pro vyvolené a jejich aroganci. Naši 
politici jsou tu pro obyčejné lidi a jim musejí politici skládat účty. Jsou 
tu pro nás, nám mají sloužit, proto jsme si je zvolili. Jenže právě oni se 
domnívají, že jsou ne zvoleni, ale vyvolení a mohou si s námi dělat, co 
chtějí.” 

Z komentáře Ivana Hoffmana v deníku Rovnost 

Valná hromada Sokola 
Letošní valná hromada konající se 19. 

dubna se nesla v duchu oslav 150. výročí 
založení Sokola a XV. všesokolského sletu, 
který se uskuteční první červencový týden 
v Praze. Na úvod vystoupili cvičenci Sokola 
s ukázkou čtyř sletových skladeb, které se 
v Židlochovicích nacvičují: Ať žijí duchové 
(skladby pro rodiče s dětmi a mladším žáky), 
Nebe nad hlavou (pro dorostenky a mladší 
ženy), Česká suita (pro ženy) a Chlapáci III. 
(pro muže).  

V následných příspěvcích jednotlivých 
vedoucích jsme se dozvěděli o činnosti 
místních sokolů v roce 2011 a o plánu na rok 
letošní, sletový. Starosta jednoty bratr Josef 
Kratochvíl ml. všechny srdečně pozval na 
krajský slet do Brna (17. června 2012) a na 
XV. slet do Prahy (6. července 2012), kam 
jednota vyšle zdarma speciální autobus pro 
fanoušky (podrobnosti budou včas 
zveřejněny). 

Za Sokol Židlochovice Oldřich Kahoun 

 
Jak to bylo s Maryšou 

V letech 1886 – 1887 působil v těšanské 
dvoutřídce jako podučitel Alois Mrštík. Rodák 
z chudé Vrchoviny si uvědomoval zřetelně a 
s bolestným prožitkem sociální rozdíly bohaté 
vesnice, kde chudí „neměli šanci.“ Rozhodl se 
proto napsat drama, které by tuto situaci 
zachytilo, a nechal se inspirovat selským 
životem a konkrétně několika postavami 
z Těšan. Především mladičkou Marií 
Horákovou (v dramatu Maryšou Lízalovou), 
která byla donucena  vzít si mnohem staršího 
sedláka Felixe Turka, který však byl na rozdíl 
od literárního Vávry spořádaným a schopným 
hospodářem. Skutečná Maryša svého muže 
neotrávila, před svatbou několik nocí 
proplakala, stala se nakonec (ať již pod 
společenským tlakem nebo vývojem vztahu), 
dobrou manželkou a milující matkoou.  

Drama bratří Mrštíků, napsané v roce 
1887, bylo poprvé uvedeno v roce 1894 
v Národním divadle, ale Těšanští se s ním 
seznámili později, až když se dávalo 
v brněnském divadle. Marie a zvláště Felix 
příběh velmi těžce nesli, protože „tak to 
nebelo“. Prostým lidem se nedal vysvětlit 
rozdíl mezi uměleckým ztvárněním a realitou, 
zvláště když se jich vše osobně dotýkalo a do 
života jim smyšlený příběh skutečně 
prostřednictvím různých hospodských 
posměšků apod. zasahoval. Drama až do 
dospělosti nesly těžce i jejich děti. Lidských 
důsledků zkreslení konkrétní těšanské reality 
si byli vědomi i bratři Mrštíkové, a tak raději 
nedovolili drama v Těšanech uvádět. Proto 
zde byla Maryša uvedena až v roce 1926, rok 
po Vilémově smrti, kdy ji nacvičili Sokolové.  

Rodný domek Marie Horákové se nachází 
na návsi u kostela a selský grunt Felixe Turka 
přímo proti němu. 

Podle knihy Vladislava Dudáka
Putování vinařským krajem,

 vydalo nakladatelství Práh v r. 2011. 
 Připravil –kv–. 

Suchá zima 2011/2012 
Jaro nastoupilo v polovině března v plné síle a příroda se tomuto trendu také brzy přizpůsobila (důkazem 

jsou kvetoucí stromy před koncem března), duben však ještě zůstal za očekáváním. Zima nás nakonec 
potrápila pouze rekordními únorovými mrazy, ale jinak byla spíše teplá a značně chudá na srážky a sněhovou 
pokrývku (na horách ale bylo letos sněhu většinou nadprůměrné množství). A protože i nás už jarní počasí 
ovládlo, vrátíme se alespoň v tomto článku k uplynulé zimě trošku podrobněji.  
     První zimní měsíc se vyznačoval většinou „nezimním“ nadprůměrně teplým počasím a z hlediska 
srážkového pokračoval v nastoleném (suchém) trendu podzimu. Výsledná průměrná teplota +2,69°C 
(odchylka +2,76°C) znamená 2. nejvyšší průměrnou teplotu od roku 1990. Většinou napršených 14,6mm 
srážek představuje necelou polovinu normálu (47,1%). Po většinu měsíce převládalo spíše zamračené (někdy 
i mlhavé) počasí s občasnými slabými srážkami (případně mrholením). Nejvyšší teploty se pohybovaly mezi 
+5°C a +10°C. Jen těsně před vánočními svátky se objevily sněhové srážky (celkem ve 4 dnech) a 1 den 
slabá sněhová pokrývka (1cm). Mezi svátky pak bylo opět teplo (nad +5°C). Celodenní mráz jsem 
nezaznamenal (dlouhodobý průměr je 9 dnů). Dnů s mrazem (ráno) bylo celkem 11. Maximální teplotu 
+12,2°C jsem naměřil 5. prosince a zajímavostí je, že to bylo v noci. Nejnižší teplotu -5,6°C jsem zaznamenal 
21. prosince (tepleji než v listopadu). Zima začala se zpožděním rovněž na moravských horách, kde se slabá 
sněhová pokrývka objevila na počátku měsíce. Významnější příděl sněhu přišel před svátky a tak se mohla 
naplno rozběhnout letošní lyžařská sezóna (v hřebenových polohách leželo 40 až 60cm přírodního sněhu). 

Pro srovnání uvedu nejstudenější prosinec, který byl v roce 1996 s průměrnou teplotou -3,4°C (odchylka -
3,5°C) a celkem s 13 dny s celodenním mrazem a třemi týdny se sněhovou pokrývkou. Nejteplejší prosinec byl 
v roce 2006 (průměrná teplota +2,8°C, 4 dny s celodenním mrazem a 1 den se sněhovou pokrývkou). 

Leden se jako zimní příliš netvářil. V první polovině měsíce převažovalo počasí s teplotami většinou mezi 
+5°C až +10°C. V druhé polovině se postupně ochlazovalo a v úplném závěru se vyskytly dny s celodenními 
mrazy a minimálními teplotami kolem -10°C. Srážky (většinou dešťové) byly rozloženy poměrně rovnoměrně. 
Průměrná měsíční teplota vyšla slabě nadnormální (+1,21°C představuje odchylku +1,65°C), srážkový úhrn 
26,9mm znamená 111,2% normálu. Na minimální teplotu -12,0°C klesla teplota ráno 31. ledna, na maximální 
hodnotu +9,7°C vyšplhala teplota 12. ledna. Celkem jsem v měsíci zaregistroval 2 dny s celodenním mrazem 
a 13 dnů s ranním mrazem (podnormální množství). Slabá sněhová pokrývka (maximálně 3cm) ležela jen ve 2 
dnech a tak jsme neměli větší problémy s jejím odstraňováním (sama roztála). Na horách se leden skutečně 
vyznamenal. Téměř po celý měsíc převládalo „zimní“ počasí s poměrně vydatnými sněhovými srážkami, a tak 
na konci měsíce ležela sněhová pokrývka vysoká většinou mezi 150 a 200cm.  

Nechladnější byl leden 2006, který měl průměrnou teplotu -5,1°C, kdy bylo zaznamenáno 23 dnů 
s celodenním mrazem, a celý měsíc ležela sněhová pokrývka. Navíc padl absolutní teplotní rekord pro 
Židlochovice za posledních 20 let, -20,8°C dne 24. ledna 2006. Nejteplejší leden byl hned ten následující 
(průměrná teplota +4,3°C, pouze 2 dny s celodenním mrazem a také 10 dnů s teplotou nad 10°C). 

Únor byl rozdělen na zhruba dvě stejně dlouhé poloviny. V té první převládalo slunečné, ale mimořádně 
mrazivé počasí s celodenními mrazy (rekordní minimální teploty i denní průměrné teploty). Druhá polovina již 
byla výrazně teplejší (většinou kolem normálu) a také se slabými sněhovými srážkami a sněhovou pokrývkou. 
Posledních 5 dnů pak bylo nadprůměrně teplých a poslední únorový den byl dokonce rekordně teplý. Celkově 
vyšel měsíc 2. nejchladnější od roku 1991 (chladnější byl jen rok 1996). Celková průměrná teplota vyšla -
3,29°C, což představuje mimořádnou odchylku -4,45°C, 7,8mm srážek znamená mírně podprůměrných 36,8% 
normálu. Srážky byly tedy většinou slabé (navíc se objevily v té teplejší části) a tak i sněhová pokrývka byla 
poměrně nevýznamná (celkem 9 dnů se sněhem, maximální výška 3cm). Mnohem zajímavější byly teploty, 
zejména minimální v první polovině měsíce. V celkem 8 případech byly překonány minimální teplotní rekordy a 
dokonce v 11 případech (nepřetržitě) i rekordní minimální denní průměrné teploty. Nejnižší naměřená teploty -
17,1°C ze dne 13. února znamená vyrovnání absolutního únorového minima z roku 1993. Na maximální 
hodnotu +14,1°C vystoupila teplota 24. února. Celkem jsem napočítal 22 dnů se zápornou minimální teplotou 
a 13 dnů s celodenním mrazem (průměry jsou 18 a 4 dny), ve 3 případech vystoupila teplota nad +10°C. Na 
horách se po extrémních mrazech (rekordní teplota -39,4°C na šumavské Kvildě ze dne 6. února) současně 
s oteplením dostavil i výrazný příděl sněhu a tak se sněhová pokrývka pohybovala většinou nad úrovní 1 metru 
(Šerák 164cm, Lysá hora 195cm). 

Nechladnější byl únor 1996, který měl průměrnou teplotu -3,5°C, kdy sněhová pokrývka ležela celý 
měsíc, a 12 dní bylo s celodenním mrazem. Nejteplejší únor byl v roce 2002 s průměrnou teplotou +4,7°C a 
žádným dnem se sněhovou pokrývkou a žádným dnem s celodenním mrazem.  

Po teplé a suché zimě nastoupilo další roční období velmi razantně (jaro dorazilo brzy, uplynulá zima 
naopak se značným zpožděním), ale dubnové počasí svou jarní sílu příliš neukázalo. Uplynulé dny nám však 
připomněly téměř letní atmosféru a toto je jistě pro náš organizmus další přísun energie (zejména psychické). 
Největším nepřítelem je tak stále poměrně výrazný vláhový deficit a příroda by na tuto skutečnost měla rychle 
reagovat. A tak si do dalších týdnů a měsíců přejme jak teplé slunečné dny vyzývající k výletům do přírody, tak 
příznivější počasí pro naše zahrádkáře a zemědělce. 

Ing. Karel Král



 6 

 
 
 

(Dokončení z minulého čísla.) 
Poté co v roce 1943 narukoval Manfred Leittnecker na vojnu, převzal 

obchod Richarda Buriana pan Blumeier, který denně dojížděl z Brna. Od 
20. července 1943 převzali Burianův obchod váleční invalidé Wilhelm 
Exel a Renth.  

Také Alfred Steiner měl obchod na Náměstí Svobody v domě č.27. 
Byl to obchod s koloniálním zbožím. Jako věrný správce sem byl na 
podzim dosazen Rudolf Hanak, švagr Ernsta Schatka. Rudolf Hanak 
zabavil Steinerovi jeho osobní auto.  

Alfred Steiner měl dva syny.  Otto Steiner obdržel 23. dubna 1940 
vysvědčení zachovalosti. Díky tomu mohl odcestovat za hranice a usadit 
se v Teheránu. Jeho bratr Julius odcestoval do Šanghaje.  Maxmilián 
Kosina byl považován za průkopníka organizovaného sadařství 
v Židlochovicích. I jeho majetek zpravoval správce. Byl jím Viktor 
Jeschek. Maxmilián Kosina se zasloužil o zemědělský rozvoj města. 1924 
zakoupil v Židlochovicích pozemky v  kopcích. U silnice do Hrušovan 
koupil stavební parcelu a větší pozemek pro ovocnou školku. Na parcele 
postavil dům č. 406 s hospodářskými budovami. Na pozemku, kde měl 
ovocnou školku, byly v letech 1937–1939 postaveny domy č. 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 551 a 552. Školka byla rozdělena na oddíly, a jak je 
postupně rozprodával, vznikaly stavební parcely. Na pozemcích 
v kopcích měl Kosina meruňkové i broskvové sady a jahodová pole. 
Jahody vozil na trh do Brna, meruňky a broskve posílal ve zvláštním 
balení do Mariánských lázní a do Karlových varů. Při návštěvách 
prezidenta dodával čerstvé ovoce i na zámek. 

Maxmilián Kosina měl dva syny. Jan Kosina vstoupil 3. 6. 1940 do 
církve římskokatolické a jeho bratr Josef vstoupil při sňatku do církve 
československé.  

V Židlochovicích byli i další židovští obyvatelé. Zubní technik Walter 
Strebinger měl svoji ordinaci v domě č. 61. Podle arijských zákonů mu 
byla 23. 12. 1940 zrušena zubotechnická koncese a celá ordinace mu 
byla zabavena. Strebinger pak byl přidělen jako pomocný dělník ke 
správě státních silnic a pracoval na úseku silnice mezi Židlochovicemi a 
Nosislaví. 1. srpna 1942 byl povolán brněnským Arbeitskommandem na 
práci v Brně. Jeho úkolem bylo vyklízení bytů po Židech soustředěných 
v Terezíně. Denně mohl dojíždět domů do Židlochovic. Walter Strebinger 
pracoval pro Arbeitskommando do 27. května 1943, pak byl přidělen do 
bývalé Kohnovy cihelny. Také odtud jezdil denně domů. 2. září byl 

s ostatními židovskými zaměstnanci cihelny přesunut na práci do 
oslavanských dolů, což byla filiálka koncentračního tábora Terezín. 

Adolf Engländer býval správcem sladovny v Židlochovicích. Žil 
v domě č. 533, který si postavil. Jeho dcery přijaly do římskokatolické 
náboženství.  

V roce 1942 se Židé připravovali na své soustřeďování do jednoho 
místa v protektorátu. Do beden si chystali zásoby potravin, konzervy, 
omastek, mouku, cukr, ale i elektrické a petrolejové vařiče s palivem. 
Rodina Richarda Buriana měla připraveno 45 zavazadel. Koncem března 
1942 dostali Židé v Židlochovicích povolení, že můžou odprodat cokoli ze 
svého majetku. 

31. března 1942 došlo k transportu židlochovických Židů do Brna. 
Zavazadla byla odvezena na nákladním automobilu, každý člen rodiny si 
mohl vzít pouze příruční zavazadlo o hmotnosti 50 kg. V transportu byli 
Maxmilián Kosina s manželkou Eliškou, Richard Burian s manželkou 
Irmou, dcerami Gretou a Hildou, matkou Richarda Buriana a inženýr 
Oskar Kohn. V Brně se zdrželi do 4. dubna a nakonec byli posláni do 
Terezína. Zavazadla byla v Brně hozena na jednu hromadu a nebyla 
nikomu vydána. V Brně proběhly osobní prohlídky a Židům byly odebrány 
cennosti, které měli u sebe. Z Terezína Kosinovi odjeli 18. dubna 1942 do 
Polska, Steinerovi odjeli 25. dubna do Varšavy. Židé směli psát 
cenzurované dopisy židovským obyvatelům, kteří nebyli odtransportováni. 
Manželé Burianovi se  v jednom dopise zmiňovali, že z  45 zavazadel se 
jim vrátily pouze tři.  

V roce 1943 už byly zlikvidovány téměř všechny čistě židovské 
rodiny, a začala likvidace smíšených manželství. Úřady tlačily na arijské 
ženy, aby se daly rozvést se svými židovskými muži.  
V Židlochovicích se nerozvedlo ani jedno smíšené manželství.  

Rasistická nařízení postihla i děti smíšených manželství. Eva 
Strebingerová, Helena a Adolfina Engländrovy byly prohlášeny za 
židovské míšence. Eva Strebingerová už pak nesměla navštěvovat 
měšťanskou školu a byla přeřazena do páté třídy obecné školy. Helena 
Engländrová musela opustit gymnázium a nastoupila do práce. Židovský 
odznak však nosit nemusely. 

Z Židů, transportovaných nejdříve do Terezína a pak do Polska, se 
do Židlochovic nikdo nevrátil. Synové Alfreda Steinera se po válce ozvali 
z ciziny. Julius Steiner z Šanghaje z Číny, a jeho bratr Otto Steiner 
z Teheránu. 

Převzato z práce studenta židlochovického gymnázia Aleše Felnera Židlochovice 1936–1942 – jedno z nejtěžších období dějin v obci ve 20. 
století. Práce byla napsána v r. 2008 v rámci Středoškolské odborné činnosti. Konzultantkou práce byla Mgr. Danuše Švarzbergerová. 

 
 
 

22. 4. 2012 uspořádalo Sdružení Židlochovice ve spolupráci s Městem 
Židlochovice a ŠAK Židlochovice již XIII. ročník Běhu zdraví. Závod zahájili 
čestným kolem starosta města Vlastimil Helma, místostarosta města  Mgr. 
Tomáš Šenkyřík, tajemník MěÚ Mgr. Miroslav Cvrk, členka Sdružení 
Židlochovice Květoslava Vašíčková, za partnery Jan Válek a zástupce 
nadačního fondu Emil – Vítězslav Dohnal. Závodu se zúčastnilo 168 běžců ve 
věkových kategoriích od předškolních dětí až po veterány. Během celého 
dopoledne mohli účastnící využít doprovodných akcí (soutěž s Besipem, 
skákání na trampolíně). Kdo zrovna nesoutěžil, mohl se občerstvit v cukrárně  

 

nebo u stánku s trdelníky. K dispozici byl také stánek se sportovním 
oblečením, rodinnými pasy a cestovní kanceláře Kudrna.  

V průběhu závodu byla vyhodnocena nejvíce zastoupená školka, klub a 
škola. Nejlepší školkou se stala MŠ Židlochovice, nejlepším klubem AC 
Moravský Krumlov a nejlepší školou ZŠ Židlochovice. 

Výtěžek ze startovného byl věnován nadačnímu fondu Emil, který 
podporuje handicapované mladé sportovce. 

Děkujeme všem partnerům závodu, kteří věnovali ceny nebo jinak 
podpořili tuto akci a také všem, kteří se na akci podíleli organizačně. 

Eva Válková, Sdružení Židlochovice  

   Pronásledování a likvidace židovských spoluobčanů       

Výsledky XIII. ročníku Běhu zdraví    

Zaznamenali jsme po uzávěrce: 
 Při příležitosti 67. výročí osvobození Židlochovic položili 17. dubna zástupci MěÚ v čele se starostou Vlast. Helmou, místostarostou Mgr. T. 

Šenkyříkem, členkou rady města Ing. J. Královou zastupitelem města J. Šotnarem a tajemníkem Mgr. M. Cvrkem kytici k pomníku padlých na 
hřbitově. Starosta v krátkém projevu zdůraznil nutnost toto datum připomínat především dětem a mládeži. Informoval také o snaze města upravit toto 
pietní místo s dotací Ministerstva kultury, stejně jako úpravu památníku na Tyršově ulici. Vzpomínkovou slavnost uspořádala také KSČM u památníku 
na Tyršově ulici. Slavnostní salvu vypálili vojáci v historických uniformách Rudé armády. 

 21. dubna byla na počest prezidenta Havla na nábřeží u mostu vysázena Havlova lípa. Slavnostního aktu se zúčastnilo přes dvě desítky 
židlochovických občanů. Úvodní slovo pronesl starosta Vlastimil Helma, o životě a díle prezidenta hovořil K. Vavřík. Hudební doprovod T. Šenkyřík a 
Marie Puttnerová.   
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Dvojka v dějinách Židlochovic – 5. část  
1912 
20. května 1912 bylo obyvatelstvo Židlochovic vyzváno starostou města, aby 
se přihlásili zájemci o elektrickou energii a zároveň aby ohlásili počet 
žádaných žárovek. K odběru se hned přihlásily 103 domácnosti. Jedna 
kilowatthodina pro svícení byla nabízena za 55 haléřů, pro pohánění motorů 
za 25 haléřů.  Kolaudace elektrického vedení byla provedena 23. a 24. 
listopadu 1915. Zkoušeno bylo venkovní vedení z cukrovaru a instalace 
v jednotlivých budovách. Turbina a elektrárna ve zdejším mlýně byla pak 
postavena až v době první světové války. 

1942 
Když v době nacistické okupace nastoupil na místo říšského protektora do 
Prahy Reinhard Heydrich, vystupňoval se jeho příkazy teror a likvidace všech 
odbojových prvků českého národa. Každý projev odporu, byť jen náznakový, 
byl trestán ihned smrtí. Bylo zatčeno mnoho skupin a představitelů českého 
veřejného i kulturního života. Mezi nimi byli i židlochovičtí občané František 
Boleloucký (Dvořákova ul. č. 436), Josef Jakob (Dvořákova č. 436), major 
František Herclík (Nosislavská č. 38) a JUDr. František Čermák (náměstí  

č. 28).  Všichni byli zatčeni v polovině  dubna 1942 a byli vězněni a vyslýcháni  
v Kounicových kolejích v Brně. Když pak byl 27. května 1942 spáchán atentát 
na Heydricha, Němci začali bezhlavě vyhlazovat český národ popravami jak 
na běžícím pásu: neustále zasedaly stanné soudy a okamžitě po rozsudcích 
prováděny popravy. Na nádvoří Kounicových kolejí pod sgrafitovým obrazem 
sv. Václava byli v neděli po krátkém soudu zastřeleni i židlochovští JUDr. 
František Čermák, Josef Jakob a Dr. Ing. František Boleloucký.  O dva dny 
později, v úterý 23. června, byl pak zastřelen i František Herclík a ing. 
Blahoslav Čermák (ten byl synem JUDr. Jana Čermáka a v době zatčení byl 
správcem školního statku v Žabčicích). 

1952 
18. května se konal ve farním kostele koncert, na němž byla předvedena 
Dvořákova skladba „Stabat mater“. Na koncertě účinkoval sedmdesátičlenný 
smíšený sbor hudební školy z Břeclavi a na varhany doprovázel profesor 
brněnské konzervatoře Vilém Blažek. Sólisty byli Marie Bakalová, Dr. M. 
Juřenová, tenorista prof. konzervatoře Josef Válka a basista Dr. Jaromír 
Hromádka, komorní pěvec. 

Řádková inzerce 
Pronajmu byt 3 + kk v Židlochovicích. 

  775 674 411 
     

Prodám zahradu Židlochovice – 
Pastviska, 440 m2.  

  543 244 947, 721 668 942 
     

Prodám stavební pozemek  
v bývalém cukrovaru. Možná výměna za 

byt + doplatek.  775 674 411 
      

OSLOVUJEME, VOLÁME! ZAČÍNÁME! 
Robertova vila Catering & Club 

Nádražní 232 Židlochovice 
Zahajujeme sezónu plnou tradičních víkendových 

grilování, ale i sezónu nových gastronomických akcí. 
O tom všem budete pravidelně informováni 

tradičními způsoby: 
/web-letáky-rozhlas-facebook…/ 

Nabízíme: 
oslavy narozenin – svatební párty – křtiny –  

vánoční večírky – srazy spolužáků – pohřební hostiny 
firemní prezentace – degustace vín – komerční 

pronájem salónků 
Novinky: 

voda k vínu zdarma  
nabídka FAIR TRADE sortimentu 

Nejbližší akce: 
27.4. : ČARODEJNICE vám to donese! 
  4.5. : HAMBURGER jak má být! 
11.5. : KUŘE na všechny způsoby 
18.5. : CUBA Oldies párty 

www.robertovavila.cz  info@robertovavila.cz
  777/247 342 

 Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  
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1962 
Po vydatných deštích začala v noci na 15. května prudce stoupat voda ve 
Svratce. V nových domech na Tyršově a v Bezručově ulici se objevovala 
voda ve sklepě a v některých přízemních bytech i v obytných místnostech. 
Voda stoupala až do odpoledních hodin 15. května a dosáhla maxima 4,98 m. 
Za Vojkovicemi se protrhla hráz a voda zaplavila prostor od Vojkovic; také  
bývalý mlýnský náhon se rozlil k Hrušovanům, kde voda stála ještě 10. června  
velké záplavy pak byly zejména v bažantnici před Nosislaví a u Mušova.  

1962 
V květnu byla v naší zemi na oficiální návštěvě delegace Německé 
demokratické republiky vedená Waltrem Ulbrichtem. Tato delegace navštívila 
16. května i Jihomoravský kraj a projížděla ve večerních hodinách 
Židlochovicemi do Moravské Nové Vsi. Jednalo se o kolonu 27 automobilů.  

1972 
Před cukrovarem postaven převaděč televizního signálu. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–.  
 

 

88. výlet jarní Prahou přilákal v sobotu 24. března 2012 na 
autobusový výlet do jarní Prahy členy turistického klubu i nové zájemce o 
poznání. Počasí bylo opravdu jarní a od rána nás provázelo po Praze 
sluníčko. Sice jsme museli zvládnout dvakrát dvouapůlhodinovou cestu 
autobusem ze Židlochovic po „žebříku“ (nový název dálničního úseku D1) 
do Prahy a zpět, ale výlet jarní Prahou byl přece jen větším zážitkem. 

Naše poznávací trasa vedla od spartakiádního stadionu na Strahově 
kolem Štefánikovy hvězdárny k Petřínské rozhledně a bludišti a pak 
příjemným prostředím parků a zahrad ke Strahovskému klášteru a na 
Pohořelec. Nahlédli jsme do Lorety, sešli jsme na Hradčanské náměstí a 
kde přesto, že bylo teprve deset dopoledne, byly všude stovky turistů. 
Zejména na Pražském hradu, který jsme prošli od hlavní brány až 
k Daliborce. Pak nás zámecké schody dovedly až na Klárov. Tady byla 
první občerstvovací zastávka. Odtud jsme přes Valdštejnské a 
Malostranské náměstí došli až Brunclíkovi (socha při Karlově mostě) a 

pak krásnou procházkou po Kampě a jejích zákoutích jsme se rozběhli po 
malém tržišti přímo u mostu.   

Další malé občerstvení nás vybídlo k cestě přes Karlův most, kolem 
Klementina s Národní knihovnou až na Staroměstské náměstí. Tady 
dostali všichni volno a další sraz byl u sv. Václava pod muzeem.  

Po téměř čtrnácti kilometrech krásnou jarní Prahou jsme nasedli u 
„Wilsoňáku“do autobusu a kolem půl sedmé jsme byli doma.  

Závěrem doporučuji i ostatním, aby se do našeho hlavního města 
zajeli podívat a užít si jeho příjemné atmosféry, což platí i o jiných 
místech naší vlasti a konec konců i světa. V dnešní přeinformatizované 
společnosti nedejte jen na zprávy a popisy míst na internetu či 
v časopisech. Mnohdy jsou jen vnucenými klišé, která nás svádějí 
k utváření mylných představ o místech, zemích, věcech i dějích 
neodpovídajících skutečnosti.  

Mgr. M.Cvrk 

 
 

• Výstavu věnovanou životním a uměleckým osudům Aloise a Viléma Mrštíků je možno zhlédnout v Památníku písemnictví v benediktýnském 
klášteře v Rajhradě. Expozice poodhalí návštěvníkům například okolnosti vzniku Maryši – nejznámějšího společného díla bratří. Výstava potrvá do 
26. srpna.                                                                                                                                                                                                                     –rt– 

• Předposlední březnový týden 2012 uvedl Divadelní ochotnický soubor při sokolu Židlochovice nově nastudovanou komedii Pan Barillon se žení. Děj 
je zasazen do Francie na přelomu 19. a 20. století. Pan Barillon je mladý muž zamilovaný do slečny Virginie, která ovšem jeho lásku neopětuje. 
Přesto si vynutí sňatek, který jej při bláznivém obřadu a chybě matrikářky vyšle do manželství s Fredegundou, matkou Virginie, která je již provdána 
za nezvěstného manžela. Tato zápletka dává možnost rozehrát skvělou komedii, plnou situačního i konverzačního humoru. Báječné obsazení a 
jednotlivé herecké výkony přispěly ke skvělé atmosféře na jevišti i v hledišti. Diváci, jichž se celkem sešlo nad 250, ocenili především výkon souboru 
jako celku, který hru pod režijním vedením Ing. Lubomíra Spáčila připravoval necelé čtyři měsíce. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 
na přípravě a realizaci představení podíleli, přestože nebyli vidět přímo na jevišti. Jde o malíře Jana Vedru a Ladislava Růžičku, zvukaře Jaroslava 
Horáčka a sponzory Ing. Petra Chocholáče a Eduarda Poláka ml.                                                                                                             Martin Janíček  

• V současné době probíhá v Rajhradě výstavba obchodu – potravin TESCO, jež by měla být dokončena do konce měsíce června.                        –rt– 
• V rámci doprovodného programu k soutěži v Olympijském šplhu v modřické Olympii v sobotu 14. dubna 2012 vystoupili rodiče s dětmi a mladšími 

žáky se sletovou skladbou „Ať žijí duchové“. Cvičební celek složený rovným dílem z nadšenců ze Sokola Syrovice a Sokola Židlochovice dostal 
příležitost hned dvakrát. Po usilovném několikaměsíčním nácviku byl y především děti nažhavené (ve většině případů) na své první tělocvičné 
veřejné vystoupení. Za obětavý přístup je nutno všechny cvičence pochválit, neboť statečně vzdorovali nervozitě i stísněným podmínkám na podiu. 
Již nyní se všichni těší na další vystoupení v Židlochovicích a poté i v Syrovicích.                                                       Oldřich Kahoun, Sokol Židlochovice  

• Ve čtvrtek29.3.2012 uspořádala ZO ČZS Židlochovice ve spolkové budově přednášku „Ochrana rostlin a vinné révy“. Velmi zajímavou přednášku 
měl ing. Pavel Kučerka, pracovník firmy SYNGENTA, který závěrem odpovídal na dotazy přítomných. Škoda, že se přednášky zúčastnilo pouze 
dvanáct posluchačů, z toho několik z okolních obcí. 

• Další akci ZO ČZS Židlochovice byla „Instruktážní ukázka řezu ovocných dřevin“, kterou prováděl Jan Urbánek, člen naši ZO. Ukázky se zúčastnilo 
dvacet posluchačů, nejen ze Židlochovic, pro které připravila ZO menší občerstvení. Na závěr se všichni zúčastnili svěcení studánky ve Velkém 
hájku.                                                                                                                                                                                                                 Jan Šotnar  

• Před rokem zemřela paní Jaroslava Chromková, která byla přes dvacet roků členem divadelního spolku. Vzpomínají divadelníci. 
 
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ – Krista Lišková 

 605 263 997 
Váš dárek zabalíme ZDARMA! 

krista.liskova@seznam.cz 
nám. Míru 155, 667 01 

Židlochovice 
 
 

 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Bc. Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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   Židlochovičtí turisté v Praze a možná TIP NA VÝLET i pro vás   

   Zaznamenali jsme…    

Mladí manželé hledají ke koupi stavební pozemek 
v Židlochovicích. Možno i se stavbou určenou k demolici, malou 

parcelu či parcelu, která by vznikla rozdělením současného 
pozemku. Cenu respektujeme.  

Bez realitní kanceláře.   
 724 244 082 Email: pozemekzidlochovice@seznam.cz  
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