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Výběr z usnesení RM 13. ledna 2012
RM rozhodla:
 objednat u firmy DEA Energetická agentura, 

s.r.o. zpracování Studie proveditelnosti na akci 
ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 – přeložení kotelny

 vypsat výběrové řízení na pořadatele 
Židlochovických hodů 2012

RM  ukládá:
 postupovat při zvýšení nájemného u nájmu bytů 

podle současně platné úpravy občanského 
zákoníku

RM bere na vědomí:
 výpověď obce Nesvačilka z veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu úkolů obecní policie

Výběr z usnesení RM 1. února 2012
RM schvaluje:
 návrh na zařazení zahrady Robertovy vily do 

projektu „Přírodní zahrady bez hranic“

 návrh na výsadbu stromu lípy srdčité jako 
památku na zesnulého prezidenta Václava Havla;
strom bude vysazen do prostranství mezi 
památníkem mostu a novým mostem přes řeku 
Svratku, p. č. 535/11  projekt „Založení části 
biokoridoru – NRBK 10 (RK 1510/087) Výhon –
Hájky-Ketličky, III. etapa“

 uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
(společenské místnosti) v Domě s pečovatelskou 
službou s občanským sdružením Persefona na 
dobu jednoho roku, a to od 1. 1. do 31. 12. 2012. 
Výše nájemného bude 2.000 Kč za rok vč. DPH

 připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu 
dne 10. 3. 2012

RM ukládá:
 požádat o dotaci z programu „Dotační program 

pro poskytování dotací v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2012“ na projekt Zahrada Robertovy vily 
– podpora rozvoje zahrady v duchu “Přírodních 
zahrad – trvale udržitelného zahradničení“

RM zřizuje:
 komisi rady města „Redakční rada Zpravodaje“ a 

jmenuje členy komise dle návrhu

RM povoluje:
 MŠ výjimku z počtu dětí v jedné třídě na školní 

rok 2011/2012 na pracovišti Sídliště Družba 673 
z 26 na 27 dětí na třídu

RM bere na vědomí:
 nesouhlas obce Vojkovice s jejich příspěvkem na 

provoz Gymnázia v Židlochovicích 

Výběr z usnesení ZM 1. února 2012
ZM rozhodlo:
 prodat podíly na pozemcích: p. č. 2794, 2795, 

2796, 1019/11 (dům č. p. 656–658); p. č. 2797, 
2798, 2799, 1019/12 (dům č. p. 653–655); p. č. 
2805, 2806, 2807, 1019/13 (dům č. p. 666–668; 
p. č. 2816, 2817 (dům č. p. 698–699); p. č. 2818, 
2819, 2820, 2821 (dům č. p. 694–697)
odpovídající podílům na společných částech 
uvedených bytových domů č. p. 656–658, 653–
655, 666–668, 698–599, 694–697 vlastníkům 
bytových jednotek v těchto domech za cenu 300 
Kč/m2; splatnost kupní ceny je jednorázově před 
podpisem kupní smlouvy a ve splátkách 
uhrazených nejpozději do 31. 10. 2012. Toto 
usnesení je platné do 31. 7. 2012. 

          Ze zasedání rady a zastupitelstva města           
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Hodiny na radnici pocházejí z r. 1893. Dodala je firma Emil Schauer z Vídně 
a účtovala je částkou 540 zlatých. Montáž provedl jeji zaměstnanec Albin Teske. 

Pozorný čtenář si povšimne ještě dalšího vchodu do radnice, kterým se vcházelo 
do domovníkova bytu.  Kresba židlochovického kronikáře Antonína Flodra,

z obsahu:
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– hazard a gamblerství 

pivovar v Blučin�  dvojka 
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Z činnosti školské komise v roce 2011

Komise školská se na svých zasedáních v roce 2011 sešla celkem sedmkrát. Pracovala v tomto složení: předsedkyně Mgr. Miroslava Růsková, 
místopředsedkyně: Ing. Jana Králová, tajemnice: Eva Válková, další členky komise:  Dagmar Krkavcová, MUDr. Jitka Valachová, Mgr. Lucie 
Pazderská (do 6/2011), Mgr. Jitka Veitová (od 9/2011), Mgr. Martina Bartáková, PhDr. Jitka Sýkorová.      

V lednu 2011 se komise sešla poprvé v novém volebním období a zvolila za předsedu komise Mgr. Miroslavu Růskovou a za místopředsedu 
komise Ing. Janu Královou. Určila, že se bude scházet zpravidla jednou za dva měsíce, a to v pondělí v 17,15 hodin na MěÚ Židlochovice. V případě 
potřeby bude komise svolána mimo stanovený termín. Na programu byl také zápis dětí do 1. třídy a aktuální informace z jednotlivých škol. V březnu se 
komise sešla v nových prostorách mateřské školy na Brněnské ulici. Členky komise si prohlédly nově upravené prostory mateřské školy. Na programu 
byly také aktuální informace z mateřské školy, vyhodnocení zápisu do 1. třídy, akce ke dni matek, plán práce na I. pololetí a plánované akce v městské 
knihovně.  Další jednání komise proběhlo v květnu v nízkoprahovém centru VATA. Centrem členky komise provedl Mgr. Lukáš Gryc a seznámil je 
s činností a pravidly, které jsou třeba v centru dodržovat. V diskuzi zodpověděl všechny dotazy. Dále byly řešeny aktuální problémy gymnázia, 
mateřské školy a možný nárůst počtu dětí, akce k MDD a informace o akcích, které již na území města proběhly. V červnu komise zasedala opět na 
MěÚ a řešila výsledky zápisu do mateřské školy, provoz MŠ A ŠD o prázdninách, přijetí nejlepších žáků v obřadní síni, školské byty a jejich obsazení a 
akce, které budou ještě do konce školního roku uspořádány. V červnu ukončila členství v komisi Mgr. Lucie Pazderská (mateřská dovolená) a rada 
města nominovala na její místo Mgr. Jitku Veitovou. Září bylo zcela ve znamení začínajícího školního roku. Zástupci jednotlivých škol informovali o 
připravenosti škol, o změnách v personálním obsazení a nabídkách zájmových kroužků. V měsíci říjnu navštívila komise prostory Pedagogicko-
psychologické poradny Brno-venkov. Byla diskutována činnost poradny, spolupráce se školami i městem. Z jednání vzešel požadavek na společné 
jednání zástupců škol, psychologické poradny a pracovníků MěÚ, sociálního odboru, kteří mají na starosti péči o děti. Toto jednání proběhlo u starosty 
města. Poslední jednání v roce se uskutečnilo v prosinci a projednávalo tyto body: výroční zprávy škol, podklady pro kroniku, příprava na zápis do
1. třídy. Byl také vytvořen plán práce na příští rok a vyhodnocena činnost komise za rok 2011. Pozvánky na jednání komise byly zasílány vedení města 
a na většině jednání komise byl přítomen také starosta města, který reagoval na dotazy a aktuální požadavky škol. Zápisy z komisí byly pravidelně 
předávány starostovi i místostarostovi.                                                                                                                                Eva Válková, tajemnice komise

Z činnosti komise životního prostředí v roce 2011

Komise pracovala v roce 2011 v tomto složení:

MVDr. Pavel Forejtek (předseda komise), Ing. Martin Dratva (místopředseda a tajemník komise), Ing. Milan Komenda, Mgr. Petr Dvorník,
Ing. Jan Vitula, Ing. Jakub Kratochvíl, Ing. Ivana Flajšingerová a Jiří Křenek.

Komise uskutečnila v roce 2011 celkem šest jednání.

Přehled činnosti:

1) Aktivní účast při tvorbě a projednávání nového územního plánu města Židlochovice.

2) Projednávání a navrhování rozvojových a investičních akcí města v oblasti životního prostředí. Přehled projednaných akcí: Lesopark 
s mokřadem v lokalitě Líchy; úprava prostranství okolo bytového domu na nám. Míru 155; založení části biokoridoru – NRBK 10 (RK 1510/087) Výhon 
– Hájky-Ketličky III. etapa 

3) Projednávání dalších akcí města:

Přístavba bytového domu na ulici Masarykova, p č. 1107/1; úprava přilehlých ploch před bývalou kotelnou s komunikací v ul. Masarykova; propojovací 
komunikace ul. Masarykovy se silnicí II/425

4) Posuzování návrhů směn, prodejů a nákupů pozemků na Výhoně 

5) Posuzování žádostí o umístění a provádění staveb v přírodním parku Výhon především v souvislosti s ochranou krajinného rázu a přírody (1x 
posed myslivci).

6) Řešení problematiky stromořadí javorů na ulici kpt. Rubena.

7) Řešení problematiky pávů žijících v zámeckém parku.

8) Posouzení zdravotního stavu lip rostoucích na Coufalíkově náměstí a u zvonice od AOPK.

9) Podnět ze ZM – možnost označení vzácných stromů rostoucích mimo zámecký park popisnými tabulkami.

11) Posuzování žádostí o kácení dřevin a navrhování náhradních výsadeb. Za období roku 2011 bylo celkem posouzeno cca 32 ks dřevin. Z toho 
bylo u 29 ks dřevin doporučeno povolit pokácení a u 3 ks doporučeno nepovolit pokácení.                                       Ing. Martin Dratva, tajemník komise

Zpráva o činnosti technické komise v roce 2011

Technická komise se sešla celkem 10 x a 1x řešila urgentní stanovisko korespondenčně. (Hlavní projednávaná témata jsou zvýrazněna tučným 
písmem.)

Investiční plánované akce města a velké opravy

Podmínky pro prodej pozemků v Zámecké ulici, směny pozemků na ul. Malinovského

Společné zasedání Technické komise rady města a zastupitelů města se věnovalo posuzování návrhů na dostavbu v přední části Zámecké
ulice prezentovaných prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem – možnost výstavby polyfunkčního objektu v Zámecké ul. (investor ing. Outulný) a Ing. 
Chehabim – domy pro seniory. Technická komise opakovaně projednala navržené záměry a doporučila k realizaci návrh prof. Ing. arch. Pelčáka 
(investor firma Outulný), a to v rozsahu: – varianta se čtyřmi bloky (krátká), v přední části s parkovou úpravou, celková výška budov nad terénem cca 
13 m, garážové podzemní podlaží provést celé zapuštěné, 1 nadzemní podlaží obchodní, další obytná.   

Propojovací komunikace Masarykovy ulice se silnicí II/425
Komise posuzovala čtyři varianty ing. Šerka s komentovanou možností záměn prvků variant. Technická komise doporučila: – řešit komunikaci a 

parkovací místa na pozemcích města bez ohledu na současné využití; – vlastní propojení do ul. Masarykovy řešit v co největší šíři; – maximální počet 
parkovacích míst; – příjezd ke garážovým dvorům řešit až mezi garážemi a zahradami rodinných domů s tím, že v případě, že bude muset být propoj 
jednosměrný, bude tudy veden druhý směr; - v případě jednosměrného propojení vést mezi domy směr od Masarykovy ulice ven z města.      
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Odpovídáme na vaše dotazy

Úprava ploch u bývalé sídlištní kotelny ze strany ul. Masarykovy
Návrhy řešení vjezdů, chodníku a parkovacích míst.

Studie protipovodňové ochrany III
Technická komise doporučila řešit protipovodňovou ochranu na levém břehu Litavy dle studie Pöyry  Environment a.s. vzhledem k finanční 

náročnosti doporučila omezit rozsah o opatření nad silnicí II/416 na levém břehu Litavy (povodňovou situaci řešit pytlováním).

Ulice Masarykova – nástavba bytového domu č. p. 717 – 719

Rekonstrukce areálu bývalého mlýna na Brněnské ulici byla projednávána samostatně, a to za přítomnosti členů rady města a investora. 

Technická komise souhlasila s umístěním stavby „Rekonstrukce areálu bývalého mlýna Židlochovice“ dle projektu ing. arch. Jaromíra Waltera 
z května 2011 včetně doplnění za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: – maximální objem výroby celého areálu tj. včetně stávající výroby 
nepřekročí 200 tun hotových výrobků za měsíc; – současně s výstavbou bude řešen celý areál Karlovy pekárny, kde budou odstraněna všechna 
provizoria a nově upraven vzhled trvalých staveb; –v projektu pro stavební povolení již bude upraven vzhled nového objektu v ulici Brněnské tak, aby 
architektura objektu příznivě působila vedle stávající hlavní budovy bývalého mlýna; projekt bude v rozpracovanosti předložen technické komisi 
k posouzení; – zdroje hluku nebudou orientovány směrem k objektům, které jsou využívány k bydlení; – obslužná doprava (přísun materiálu i 
expedice) bude řešena auty o maximální tonáži 6,5 t, pouze zásobování moukou může být prováděno vysokotonážními vozidly, avšak pouze 
v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin; – bude vyřešeno parkování pro veškerý provoz pekárny na vlastním pozemku. 

Technická komise požádala o předložení projektu pro stavební povolení.

Na dvou zasedáních se komise věnovala projednání návrhu nového územního plánu města Židlochovice v rozpracovanosti a posuzovala:
– hlavní výkres č. 2 v měřítku 1 : 5 000 zachycující současný právní stav s 87 návrhovými plochami zapracovanými podle platného územního 

plánu města Židlochovice a jeho provedených změn č. I – VI;  – hlavní výkres č. 2 a koordinační výkres č. 4 v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 2 000, kde jsou 
návrhové plochy původního plánu a jeho změn zapracovány do ploch zastavitelných, stabilizovaných a ploch přestavby podle způsobu jejich využití a 
kde je návrh doplněn o nové rozvojové plochy požadované zadáním; – podlažnost domů v novém územním plánu města

Další řešená problematika
Výstavba (přístavba) bytového domu na ul. Masarykova na p. č. 1107/1
Řešení střechy nad bývalou násypkou objektu Masarykova 137 na p. č. 2804/1
Řešení dopravy v okolí lanového mostu                                                                                            Ing. Dana Wendscheová, Ph.D., předsedkyně komise

Hodnocení činnosti komise zdravotní a sociální za rok 2011

Komise sociální a zdravotní Rady města (dále RM) má 9 členů. Ke svým jednáním se schází dle naléhavosti řešených problémů. Účast členů na 
jednání je dobrá, komise se sešla celkem šestkrát.

Práce komise se řídí jednak podle schváleného plánu činnosti, dle požadavků RM, podněty občanů či státních orgánů. Návrhy na řešení problémů 
jsou předkládány RM ke schválení a dalšímu řešení. Žádosti občanů a státních orgánů jsou po projednání vyřizovány písemnou formou.

Vlastní činnost komise se zaměřuje zejména na péči o staré, osamělé a těžce zdravotně postižené občany města. Z rozpočtu města byly v měsíci 
lednu poskytnuty občanům města příspěvky na dovážku obědů pečovatelskou službou. Od měsíce února již nebyly příspěvky poskytovány, všichni 
klienti pečovatelské služby mají vyřízen příspěvek na péči, který je určen právě na úhradu těchto nákladů, z tohoto důvodu došlo i ke zrušení 
příspěvku na společné stravování.

Dlouhodobým problémem zůstává řešení otázky nepřizpůsobivých občanů města, zejména otázka jejich bydlení, ale i soužití s ostatními občany 
města. Komise provedla základní zmapování potřeb těchto občanů na území města, probíhají přípravy pro vytvoření Plánu pomoci těmto občanům.

Nedořešena zůstává i otázka umístění nesvéprávných občanů, kteří byli soudně svěřeni do péče města, do vhodných ústavů sociální péče. 
Z důvodu legislativních změn v sociální oblasti byly v tomto roce hromadně zamítány žádosti o umístění těchto občanů, a to zejména v důsledku 
nedostatečných příjmů těchto osob nebo změny zdravotního posuzování vhodnosti umístění daného občana do zařízení.

Další oblastí činnosti komise je evidence žadatelů o byty ve vlastnictví města. Žadatelé, kteří splňují stanovená kriteria, jsou, v případě, že dojde 
k uvolnění některého z vhodných bytů, navrhováni jako možní budoucí nájemci RM ke schválení. Bohužel i v této oblasti je situace složitá – není 
dostatek volných bytů. Některé žádosti jsou evidovány již více jak osm let. V roce 2011 byl k dispozici k pronájmu pouze 1 byt velikosti 1 + kk, který byl 
podle návrhu komise obsazen. Ostatních 46 žadatelů o byty nebylo uspokojeno. V tomto roce požádalo o byt 17 žadatelů.

Komise rovněž eviduje a navrhuje vhodné nájemníky do Domu s pečovatelskou službou. V tomto roce nedošlo k uvolnění žádného bytu, přijato
bylo dalších 14 žádostí z toho 3 manželských párů. Celkem ke konci roku komise eviduje 47 žádostí.

Činnost komise je také závislá na dobré spolupráci s městským úřadem, zejména s Pečovatelskou službou, odborem sociálních věcí a pracovníky 
pověřenými správou majetku města.

Nelze opomenout ani aktivní přístup členů komise, zejména při jednáních, ale také jejich znalosti a přehled o občanech města a celkové sociální 
situaci ve městě.

Mgr. Iva Tycová, tajemnice komise

Kdy a jakým způsobem bude opravována věž židlochovického kostela?

Čtenářům našeho Zpravodaje odpovídá pan farář Pawel Cebula: „V současnosti je podána žádost o dotace na opravu havarijního stavu věže kostela 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích. Oprava zahrnuje výměnu napadených dřevěných částí krovu a bednění. Výměna oplechování a opravu zvětralé části čelní 
fasády.“

Moudrá slova

                                Zákony stanovují silní, aby mohli ovládat slabé. Nikoliv pro veřejné blaho.
Konfucius, čínský filozof žijící v letech 552 – 479 př.n.l. 
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Bowlingový turnaj

Pálíme (ne)bezpečně? 

Anketa: hazard, gamblerství

V prázdninový pátek 2. února 2012 se v klubu Za komínem uskutečnil první dětský bowlingový turnaj, který pořádal Orel jednota Židlochovice ve 
spolupráci s komisí sportu a mládeže rady města Židlochovice. Dopoledne si zakoulely děti prvního stupně, odpoledne pak naběhli žáci 6. – 9. tříd.  
Pololetní prázdniny tak sportovně strávilo celkem 42 dětí.

Dopoledne se utkala 3 družstva – jedno dívčí, jedno chlapecké a jedno smíšené.  Pro tyto menší děti byly na drahách postaveny mantinely.  
Šťastné výskání s výskoky bylo slyšet po každém shození více kuželek, družstva se pak společně radovala a patřičně povzbuzovala.  Po napínavé hře 
zvítězil tým dívčí, který bojoval jako o život, s příznačným jménem SMEČKA.  Druzí byli DRACI a třetí pak tým do party – PARTIČKA.  Nejlepšími hráči 
se za kluky stal Jakub Nentvich se 103 body a za holky Eliška Křivková s 96 body.  Nejmladší hráčkou, která ale shazovala jednu kuželku za druhou, 
byla Klárka Cigošová – 8 let.  

Na odpolední klání nastoupilo sedm družstev. Tady již mantinely nebyly potřeba. Tým Mucholapky dokonce ohromil i stejnými dresy.  Na 
některých hráčích bylo vidět veliké soustředění a zřejmě i pár předešlých tréninků.  Nejlepší tým BPG naházel průměr 78.4, druzí byli FIRE BOWL 
s průměrem 75.5 a třetí byly POLETUCHY s průměrem 59.25 na hráče.  Tričko za nejlepšího borce dostal Petr Gola s 96 body a tričko za nejlepší 
hráčku oblékla Veronika Srncová se 77 body. Připomínáme, že odpoledne se hrálo bez hrazení, a proto každá koule, která neskončila mimo dráhu a 
každá shozená kuželka těšila dvojnásob! 

Vítězové byli zaslouženě odměněni sladkostmi a stylovými „kuželkovými“ tričky, všichni účastníci pak skvělou sportovní atmosférou. 

První bowlingový turnaj byl vstupenkou k dalším ročníkům, ve kterých se těšíme na hojnou účast a nové rekordní výkony.         Jana Bělohlávková

Dny se nám pomalu prodlužují a příroda se pomalými krůčky probouzí ze zimního spánku. V těchto dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek 
na svých zahrádkách a polích. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit loňského suchého bio odpadu, je ho přímo spálit. Ne vždy takový úklid může 
dopadnout dle vašich představ. Pokud je to možné, volte raději ekologičtější variantu jako kompostování nebo odvoz do bio kontejnerů k následné 
likvidaci.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si, jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při 
hoření trávy vzniká (až 800°C), může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků), kouřové 
zplodiny ohrožují i živočichy na stromech a keřích. 

Negativní dopad vypalování trav se týká také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů (snížení druhové rozmanitosti společenstev 
rostlin). Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví 
déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se 
pozvolna uvolňují, a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat. 

Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, aby se oheň nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost za pálení 
nesete vy.  Hasičský záchranný sbor kraje Vám pálení nepovoluje. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření 
jsou povinny právnické a podnikající fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit 
další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Oznámit spalování je možné pohodlně prostřednictvím internetu na 
http://paleni.firebrno.cz, nebo na telefonním čísle krajského operačního střediska hasičů 950 640 400. Pálení je pak evidováno na operačním 
středisku hasičů. Tato evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Spalování hořlavých materiálů může být 
také upraveno vyhláškou vaší obce.

Zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Toto plošné vypalování škodí 
nejen životnímu prostředí, ale v některých případech končí nešťastně. Oheň se s ohledem na meteorologické podmínky může vymknout kontrole. 
Stáčí náhlý závan větrů a klidný oheň se může změnit v ničivý živel, nad kterým ztratíte kontrolu. Požár pak vezme vše, co mu stojí v cestě, ovocné 
stromy, zahradní chatku nebo dopravní prostředek. Stává se, že při těchto požárech dojde k poškození zdraví a vážným popáleninám. Především 
starší občané by neměli přeceňovat své síly a upustit od tohoto typu úklidu pozemku. Za vypalování hrozí viníkovi pokuta, která se může ve správním 
řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč.

K nejzávažnějším případům v regionu došlo v loňském roce dne 13. 3. 2011, kde mezi obcemi Těšany a Borkovany likvidovali hasiči rozsáhlý 
požár trávy a náletových porostů. Požár zasáhl plochu 16 hektarů a likvidovalo jej 6 jednotek hasičů. Další závažná událost se stala 23. 3. 2011, kdy 
došlo k rozsáhlému požárů na kopci Výhon u Židlochovic. Obvod požáru dosahoval v době likvidace 1,6 kilometru! Oheň poškodil jednu zahradní 
chatku. U požáru zasahovalo 11 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů včetně vrtulníků se závěsným vakem na vodu.

npor. Ing. Bronislav Kocman, Požární stanice Židlochovice, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

V polovině ledna proběhla na Základní škole v Židlochovicích 
anketa týkající se hazardu a gamblerství. Přinášíme našim čtenářům 
výsledky této ankety, která navazuje na prosincové usnesení 
zastupitelstva našeho města z minulého roku. Připomínáme, že se jedná 
se o obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje provozovat na území 
města výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné 
podobné hry. (Uvažme, že v Židlochovicích žije 3 360 obyvatel a 
v několika hernách je umístěno 70 automatů.)  

V anketě vyjádřilo své názory 66 žáků osmých tříd a 30 žáků 
devátých tříd. A jaké byly nejčastější odpovědi žáků? – rušení nočního 
klidu; – zakázání automatů v restauracích; – najít si lepší využití volného 

času; – zakázat automaty úplně; – ohrožení mládeže; – ponechat
automaty pouze ve velkých městech a hernách a i tam je omezit. Žáci si 
dobře uvědomují, že hrající osoby ztrácejí nejen peníze a majetek, ale 
také ztrácejí rodiny, domov, přátele, vytvářejí si závislost a psychické 
problémy a souběžně s tím také mnohdy podléhají alkoholismu.

Dvaadvacet žáků uvedlo, že někdo z jejich známých hrál nebo hraje 
na automatech ( 2x otec, 5x starší kamarád, zbytek známí rodičů) a 
většina z nich propadla závislosti, někteří prodělali léčbu, prohráli všechny 
peníze, zadlužili rodinu, ztratili rodiny a přátele atp.).
       Pěknou úvahu o závislosti na výherních přístrojích napsala Petra 
Černá, žákyně 9. B:
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Golemova ruka

Počasí roku 2011 v Židlochovicích

Gamblerství je v dnešní době velice závažným problémem. Problém 
se stále zhoršuje, a to nejen u starší generace, ale i u mladých lidí. 
Závislost způsobují zejména automaty v hospodách, ale i různá kasina 
atd. V poslední době se v hospodách s automaty začaly občas objevovat i 
malé děti ve věku třinácti i čtrnácti let. Myslím si, že takové děti v hospodě 
nemají co dělat. Je smutné, že děti zkouší, jak tato hrací zařízení fungují 
a jsou i tací, kteří tomu již rozumějí. Proč? Protože tato zařízení nejsou 
nijak hlídaná ani zakódovaná. Když si dítě přečte „Vložte minci“, proč by 
to nezkusilo? A už má první zkušenost s hracím automatem za sebou. 

Podnikatelé z toho mají výdělek. Ale je mnoho jiných možností jak si 
vydělat peníze, aniž by se druzí díky nim stávali závislými. Pokud se 
jedná o moji rodinu, nikdo jsme se s touto závislostí nesetkali a doufám, 
že ani nesetkáme. Gambleři, hraní na automatech a hospody nám do 
života nic nepřinášejí, protože na takové hlouposti nemáme čas. Bohužel 
jedni naši známí tuto závislost mají a už na ni pomalu, ale jistě doplácejí. 
Ocitli se ve finanční tísni a prohrané peníze jim už nikdo nevrátí. Z tohoto 
důvodu si myslím, že zákaz těchto zařízení je velmi dobrý nápad a že 
takto město Židlochovice pomůže desítkám, možná stovkám lidí.         

V sobotu 4. 2. 2012 proběhla v Židlochovicích nejvýznamnější 
mezinárodní česká soutěž v armwrestligu – Golemova ruka. Poprvé se 
tato soutěž, která se v České republice pořádá již 15 let, konala 
v Židlochovicích. Naše město bylo zvoleno nejen díky své dobré 
přístupnosti, ale především díky vysoké kvalitě dříve pořádaných soutěží. 
Do Židlochovic se sjelo přes 80 závodníků ze 7 zemí Evropy, mezi nimi i 
úřadující mistryně světa Lucie Debnárová. A bylo se opravdu na co 
koukat.

Za AWC Sokol Židlochovice nás reprezentovalo 9 závodníků. 
Největších úspěchů jsme dosáhli opět v juniorských kategoriích, kde 
v soutěžní ktg. Junioři do 65 kg naši závodníci obsadili všechny 
medailové pozice: Tomáš Ivičič získal na levou ruku zlato, Petr Forejtek 
byl stříbrný na levou ruku a bronzový na pravou ruku, Ondřej Haňka 
obsadil druhé místo na pravou ruku a David Machovský i přes své 
zranění, které si způsobil, vybojoval bronz na levou ruku a čtvrté místo na 

pravou ruku. V soutěžní kategorii junioři do 75 kg obsadil Martin Rodinger 
třetí místo na levou ruku a čtvrté místo na pravou ruku. Svého zástupce 
jsme měli i v nejvyšší soutěžní juniorské kategorii Junioři nad 75 kg, ve 
které výborně zabojoval nováček v našem klubu Jan Liška a získal stříbro 
na pravou ruku a na levou ruku byl čtvrtý.

Naši závodníci se neztratili ani v seniorských kategoriích, ve kterých 
Leoš Zouhar obsadil v kategorii muži do 80 kg levá ruka čtvrté místo a 
Radek Klein vybojoval v ktg. Muži do 90 kg bronz na levou ruku a čtvrté 
místo na pravou.

Celkem závodníci AWC Sokol Židlochovice získali 8 medailí.

Letošní sezóna je pro naše závodníky již pomalu u konce. V sobotu 
18. února naši junioři odjíždí na Slovensko na Visegrád Grand Prix a 
v polovině března nás čeká poslední kolo Extraligy v Podivíně. Posledním 
závodem před dubnových MR bude potom slovenská mezinárodní soutěž 
Senecká ruka, která se koná koncem března.                    Šárka Kleinová

Také počasí v roce 2011 bylo zajímavé a naštěstí žádné 
negativní extrémní projevy nás v nejbližším okolí Židlochovic 
nepostihly. Teplotně byl loňský rok mírně nadprůměrný 
(+10,62°C, odchylka +0,56°C) a srážkově byl mírně 
podprůměrný (405,7mm srážek, 80,7% průměru). Teplotně se 
zařadil na 5. místo (teplejší byly roky 2007, 2000, 2008, 1994). 
Srážkově byl 3. nejsušší (po letech 2003 a 2008). Podobně 
jako jiné roky byly jednotlivé měsíce velmi proměnlivé (teplotně většinou 
nadnormální, srážkově většinou podnormální). Výrazněji teplotně 
nadprůměrné byly měsíce březen, duben, září a prosinec, podprůměrný 
pak listopad. Srážkově výrazně nadprůměrný byl měsíc duben, 
podprůměrné byly měsíce únor a srpen až prosinec (listopad byl 2. 
nejsušší měsíc od roku 1991). Nejvyšší teplota vyšplhala na +36,5°C dne 
26. srpna (5. nejvyšší teplota v Židlochovicích za 20 let), nejnižší -12,7°C
jsem naměřil 24. února. Za celý rok se vyskytlo výrazně nadprůměrné 
množství letních dnů (teplota +25°C a více), kterých bylo 91 (průměr je 
69 dnů), tj. v porovnání o 33 více než předchozí rok 2010. Tropických dnů 
(teplota +30°C a více) bylo nakonec „jen“ 20 (průměr je 19 dnů). 
Ledových dnů (celodenní mráz) i mrazových dnů (záporná minimální 
teplota) bylo vcelku normální množství. Podprůměrně krátce ležela 
sněhová pokrývka (pouze v lednu) a to celkem 11 dnů (průměr je 38 dnů) 
a jde tak o třetí nejnižší počet od roku 1990 (v roce 2008 se nevyskytla 
vůbec). 

A nyní trochu zajímavostí o projevech počasí v jednotlivých měsících. 
V lednu se vyskytovalo jak mrazivé období, tak téměř „jarní“ počasí. 
Druhý lednový víkend převzala vládu obleva (nemrzlo ani v noci), která 
vydržela téměř 14 dní. Byl to také jediný měsíc s výraznějším obdobím se 
sněhovou pokrývkou (i když slabou). Únor byl výrazně suchý a 
rozkolísaný (mrazivé dny i dny s teplotou nad +10°C). Březen byl v úvodu 
mrazivý, postupně teploty stoupaly až k +20°C. Vzhledem k suchému 
charakteru zimy byly rovněž sněhové podmínky na našich horách velmi 
nepříznivé (na Lysé hoře v Beskydech bylo překonáno absolutní minimum 
pro březen od roku 1897). Duben byl pěkně „aprílový“ (nadprůměrně 
teplý, již 7. dubna se vyskytl první letní den a to je nejdříve od roku 1990) 

a výrazně deštivý. Květen byl ve znamení velkých teplotních 
rozdílů. Na začátku měsíce (4. května) se vyskytl vůbec první 
mráz (-0,3°C) zaznamenaný v květnu na této stanici. 
Vzhledem k chladnému úvodu měsíce se na hřebenech hor 
objevil nový sníh (Šerák 15cm, Lysá hora 3cm sněhu). 
Červen byl ve znamení proměnlivého počasí, i když spíše 
převládalo teplejší počasí narušované silnějšími bouřkami a 

přechodným ochlazením. Z hlediska přísunu srážek pro růst rostlin však 
bylo většinou sucho. Červenec se stal nepříliš letním měsícem, byl 
dokonce chladnější než předchozí červen. Celkově to byl měsíc značně 
proměnlivý. Srpen se stal nejteplejším letním měsícem. V závěru se v 6 
dnech po sobě (22. až 27. srpna) výrazně přepisovaly dlouhodobé 
teplotní rekordy. Září bylo takovým prodloužením nepříliš povedeného 
léta. Po většinu měsíce převládalo slunečné, v úvodu dokonce i tropické 
počasí s rekordními teplotami. Co do počtu letních a tropických dnů se 
vyrovnal nepříliš povedenému červenci. Maximální teplota +32,9°C 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 (ranní teplota 
neklesla pod +20°C). Úvod října byl rekordně teplý (maximální teplota 
+29,0°C zaznamenaná 1. října představuje nejvyšší měsíční teplotu od 
roku 1990), poté převládalo chladnější střídavě slunečné a zamračené 
počasí se slabými srážkami. Listopad byl extrémně suchý a teplotně 
podprůměrný (i když s teplým úvodem) se značným podílem 
zamračených dnů a i na horách s absencí sněhové pokrývky. Prosinec se 
vyznačoval většinou „nezimním“ nadprůměrně teplým počasím (opět bez 
bílých Vánoc) a z hlediska srážkového pokračoval v nastoleném 
(suchém) trendu podzimu. Výsledná průměrná teplota znamená 2. 
nejvyšší průměrnou teplotu pro prosinec od roku 1990. 

Toto bylo v krátkosti shrnutí charakteristik a zajímavých projevů 
počasí v Židlochovicích v uplynulém roce. Na závěr zhodnocení roku 
2011 si přejme, aby i počasí v roce 2012 bylo zajímavé (právě končící 
zimní období je toho jistě skvělým důkazem). Ale o těchto současných 
projevech zase až příští rok.

                                                                                        Ing. Karel Král
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Pivovar v Blučině

Starší informace o činnosti pivovaru v Blučině pochází z roku 1592, a 
to díky zápisu zprávy o hospodaření, kdy v den sv. Řehoře bylo přijato od 
sládka blučinského pivovaru 12 sudů piva. Za jednu bečku po 2 zl. 8 gr.

Avšak vařit pivo bylo v Blučině povoleno již dříve, když r. 1559 
Vratislav z Pernštejna na Židlochovicích "učinil obyvatelům blučinským 
pro zlepšení živností milost, aby pivo vařiti, ku potřebě své obraceti i také 
vystavovati tu na městečko mohli a šenkovati i s potomky svými na 
budoucí časy." Povolil jim: "aby i jinam na vsi a městečka cizích pánů, 
které by k panství židlochovickému nepřináležely, vystavovati mohli, než 
na městečka, vsi k Židlochovicím příslušející piv vystavovati ani prodávati 
nemají. Jestliže by sami kdy piva v městečku neměli, takže by odjinud 
tam vésti musili, tehdy odjinud piva bráti nemají nežli z pivovaru 
židlochovického. Jestliže by se pak piva v pivovaře židlochovickém 
nevařilo, tehdy ze vsí, městeček k panství židlochovickému 
přináležejících a ne odjinud". 

Ze starých účetních knih se dále dovídáme o úpravách pivovaru. Byly 
podezděny dveře, opraveny hvozdy a pece, pobity pivní bečky, koupen 
koš na nošení chmele a smola do koryta, v němž se při sladování namáčí 
pšenice. V pivovaře se topilo dřevem z obecního lesa, což opět dokazují 
účetní knihy pivovaru. Srovnáme-li příjmy a výdaje pivovaru zjistíme, že 
příjem za pivo a mláto byl celkem 579 zl. 3 gr. 1 d. a výdaje za pšenici, 
plat sládka, vožení vody a sladu, chmel, dřevo a ostatní vydání činil 261 
zl. 18 gr. 3 d. Což činilo více jak 300 zl zisku pro obec. 

Pivovaru se dařilo i v následujících letech. V r. 1620 bylo provedeno 
47 varů a za jeden var se utržilo 35 zl 19 gr. 5 d. Obecní pokladna přijala 
za pivo 1675 zl 26 gr. 4 d. V témže roce bylo také investováno do obnovy. 
Bylo zakoupeno 22 pivních beček, spravena pec na hvozdě, koupeny 3 
kádě na chlazení piva a jeden džber. Pivo se v té době vařilo z pšenice a 
ovsa. Ta byla kupována z různých zdrojů a míst. Například od Vávry 
Javorského z Rajhradu, Matouše Jandouška z Popovic, Beneše z 
Rebešovic, Jakuba Krejčího z Blučiny, Jiříka Žáka ze Sobotovic, nebo od 
Havla Šratě a Havla Bláhy z Telnice. Pro potřebu pivovaru bylo 
nakoupeno celkem za 631 zl. 20 gr. 3,5 d. Stejně tak se nakupoval i oves. 
Pivovar neměl dobrou měkkou vodu na vaření piva a tak se musela 
dovážet. Pšenice i oves se skladovaly v pivovaře a vozily se do 
židlochovického mlýna k mletí. 

Nejvyšším pánem v pivovaře byl sládek. Od 22. 1. 1620 do 15. 4. 
1621 za navaření 43 varů mu bylo vyplaceno za každý var po 1 zlatce. 
V r. 1633 se vařila měsíčně jedna várka piva, za kterou se utržilo 205 zl. 
21 gr. 3 d. Sládkem byl Matěj Procházka a za každou várku obdržel 1 
zlatku. 

V době válečné i poválečné výroba piva znatelně poklesla. V r. 1649 
obec obdržela za dluh od občanů přisnotských žito, které blučinští 
vyměnili za ječmen na výrobu sladu do pivovaru.

V r. 1655 byly pivovarské hvozdy sešlé a obecní starší se je rozhodli 
opravit. Na opravu střechy hvozdu (sušárna sladu) bylo koupeno 4 000 
šindelů a 3 000 hřebíků. Kromě střechy hvozdu byl opraven klenutý roh 
hvozdu a dva pilíře a několik maličkostí. 

Od března do konce prosince 1655 se uvařilo 11 várek a utržilo 140 
zl. Chmel byl nakoupen od Jiříka Šedivého, který byl blučinským 
občanem, z čehož se dá usuzovat, že se chmel pěstoval na pozemcích 
obce. 

V roce 1676 byla opravena a vyzdvižena nová radnice, pivovar a 
hvozdy. Ale ještě téhož roku, 15. května radnice shořela a požár poškodil 
i část pivovaru a pánev na vaření piva. Za opravu pánve na vření piva 
bylo vyplaceno brněnskému kotláři 8 zl. Na pokrytí střechy pivovaru a 
hvozdu bylo zakoupeno 16 000 šindelů v Blansku. Na co šindele nezbyly, 
bylo pokryto slámou. 

V roce 1677 bylo celkem uvařeno 23 várek piva ze 125 měřic 
pšeničného sladu, 12 měřic ječmenného sladu a 25 měřic chmele. V roce 
1749 dáno 143 měřic pšenice na slad. Vařilo se 21 várek piva po šesti

sudech. Příjem peněz za vyšenkované pivo obecní r. 1752 činil 423 
zlatých a 20 grošů.

Dále nejsou o pivovaru žádné zprávy až do roku 1835, kdy při 
velkém požáru do základů vyhořel, a zůstaly jen zříceniny. Požár vznikl 
27. května v domě ševce Šprincferta v č. p. 166. Zcela zhořelo 50 domů a 
více jak 80 bylo požárem značně poškozeno. Uhořelo 6 obyvatel Blučiny. 

1. října 1840 byla ujednána smlouva mezi panem Vašátkem, 
sládkem z Pozořic a blučinskou obcí, která mu přenechá blučinský 
pivovar na 20 let, od 1. listopadu 1840 do konce října 1860. Nájemné bylo 
stanoveno na 15 zl každý rok, splatných do října. Zemře-li František 
Vašátko, právoplatným nástupcem je jeho bratr Matěj. Dále bylo 
ujednáno, že si nájemce postaví pivovar z tvrdého staviva a podle plánů 
od vrchnosti. Kromě pivovaru, musí postavit všechny budovy k pivovaru 
patřící. Stáje, kůlny, valečku, spilku, obydlí sládka a čeledník pro jeho 
čeládku. Zřídí sušící pece s železným valachem a opatří ze svého 
veškeré nástroje k provozu, vybavení pivovaru a také sladovny. Obec 
dodá kamení, cihly písek a koryta do spilky. Práce a dovoz se vykoná 
robotou bezplatně. Obec odevzdá sládkovi starý kotel z vyhořelého 
pivovaru, který vymění za nový větší kotel. 

Nájemce nesměl pivo žádnému šenkýři okolních panství prodávat a 
blučinská radnice nesměla pivo odjinud kupovat. Kdyby se pivo 
v blučinském pivovaře nevařilo, sládek nemá právo pivo kupovat jinde a 
prodávat radnici. Vašátko později předal pivovar svému bratrovi a sám 
odešel do Němčic. Bratr se z obcí soudil, asi nedodržoval smlouvu. 

R. 1852 se obecní představitelé dohodli s nájemci pivovaru o zřízení 
vodovodu do pivovaru, protože voda se musela do pivovaru dovážet 
povozy z řeky Cézavy. Nájemci pivovaru Benjamin a Mojžíš Reichové se 
zavázali, že vodu zajistí v požadovaném množství z farního pole 
Losengrund, a to za 24 hodin 140 věder. Na základě toho radní povolili 
stavbu vodovodu s tím, že uhradí polovinu nákladů na jeho vystavení, 
pokud 140 věder vody opravdu vodovodem poteče. Náklady na vystavění 
byly 787 zl. ve stříbře. Místo 140 věder teklo ale jenom 60, takže bratři 
Reichové byli nuceni podle smlouvy na vlastní náklady přivést vodu z řeky 
Cézavy, což udělal až jejich podnájemník Gustav Deutsch v r. 1854 a 
Benjamin Reich musel ještě za svedení vody doplatit 320 zl. ve stříbře. 
Bratři Reichové z Fünfhausenu u Vídně předali poté pivovar Gustavu 
Deutschovi, který jej 1. ledna 1855 odevzdal představenstvu obce. Do 
konce r. 1857 se pivo nevařilo. 

Nový nájemce Adolf Herrmann vařil pivo do r. 1863. V květnu 1863 
se přihlásil sládek z Rajhradu Rudolf Knesl, který měl pivovar převzít na 6 
let a opravit ho. První várka měla být do 15. července 1863 a od té doby 
byl počítán nájem. Materiál, cihly a břidlice dodala obec. Dále bylo 
smluveno, že pokud trvá propinační právo, má každý blučinský šenkýř 
brát pivo od něho. Sládek se zavázal, že svede vodu do pivovaru, zřídí 
sušírnu na "nový způsob", aby byla bez kouře, a dá obci ročně 4 sudy 
dobrého piva, tj. 16 věder zdarma. Nájem činilo ročně 100 zlatých 
splatných vždy předem. 

R. 1862 Antonín Mirna z Blučiny č. 1 obdržel povolení zřídit šenk na 
Pindulce. Nálev kořalky mu byl povolen, ale prodej piva musela povolit 
obec, jelikož měla propinační právo (právo výhradního prodeje). Obecní 
výbor mu nakonec povolení vydal s podmínkou, že nesmí nakupovat jiné 
pivo, než z blučinského pivovaru. Pouze v případě, že se pivo v 
blučinském pivovaře vařit nebude, má právo brát pivo ze Židlochovic. 

Dalším nájemcem se stal 1. května 1868 do konce roku sládek 
Vojtěch Rodem. Mimo nájemného 100 zl. Musel dát obci 2 bečky, nebo 8 
věder piva. Po Vojtěchu Rodemovi si najal pivovar Schwarz a celý ho 
přebudoval na sladovnu. Chtěl budovy koupit, ale obec kladla přemrštěné 
požadavky, takže z koupě sešlo. 

Sladovna i s budovami pivovaru 28. srpna 1884 vyhořela. Jak požár 
vznikl, se nezjistilo. Vědělo se pouze, že nájemce Schwarz byl dobře 
pojištěn. K výstavbě vyhořelého pivovaru a sladovny už nedošlo a na jeho 
místě byl později mužský chudobinec, obecní býkovna a kůlny.

Prameny: Alfons Melichárek – Dějiny městečka Blučiny.
Vyšlo v roce 1929 nákladem obecní rady v Blučině. (Uvedený článek je krácen.)



7

Bowlingová liga (vloženo po uzávěrce)

19. února 2012 byla v klubu Za Komínem zahájena prvním hracím 
dnem BOWLINGOVÁ ŽIDLOCHOVICKÁ LIGA. Dle pravidel hrálo každé 
družstvo s každým a celkem se odehrálo 10 zápasů.  K jednotlivým hrám 
nastupovala družstva se 3 členy.  Celkový nához pak rozhodl o vítězství 
či prohře dané hry.  Jsme rádi, že nás svou účastí poctily i ženy, které 
byly zvýhodněny osmibodovým hendikepem. Po vyrovnaných soubojích a 
malé nervozitě z prvního utkání tak jeden.hrací den vyhrálo družstvo 
Moudrých s náhozem 1509 bodů za 4 zápasy a nejlepším borcem dne se 
stal Ondrej Surán se 181  body.  Zápas doprovázela nadšená sportovní

atmosféra a hecování jednotlivých družstev.
Liga bude pokračovat dalšími hracími dny a to 4. 3. 2012, 25. 3. 2012 

a 15. 4. 2012 vždy v 15 hod. Vyhlášení výsledků tak proběhne na 
posledním hracím dni po součtu všech bodů.  Kromě nejlepšího týmu 
bude odměněn i nejvyšší nához celé ligy, nejvyšší nához jednotlivých 
dnů, nejlepší průměr, ale nebude zapomenuto ani na křehké dámy.  

Děkujeme tak za hojnou účast a budeme se těšit na další hrací dny i 
následné ročníky bowlingové ligy.                 

Jana Bělohlávková          
  ím

Dvojka v dějinách Židlochovic – 3. část 

1742
V době války s Marií Terezií přijel 12. března 1742 do židlochovického 
zámku, který byl v majetku hraběte Sinzendorfa, pruský král Bedřich II. 
Pobyl zde delší dobu a ještě 3. dubna odesílá ze zámku několik listů a 
poselství.

1942
Už začátkem roku byli Židé soustřeďováni do sběrných táborů. Museli 
napřed vydat prohlášení o svém majetku a odevzdat drahé kovy a vlněné 
látky. Židlochovičtí Židé byli 30. března odvezeni do Brna a pak do 
Terezína. Byli to manželé Burianovi s dcerami Hildou a Gretou, staří 
manželé Kosinovi, Steinerovi, ing. Kohn, Jakub Šťastný s manželkou a 
synem Otou. Podle kusých zpráv, které došly, byli Kosinovi v cholmském 
okrese v Polsku, paní Burianová s dcerami a Steinerovi ve Varšavě, ing. 
Kohn psal v r. 1943 z Polska. Z odvlečených osob židovského původu se 
do Židlochovic už nikdo nevrátil – všichni byli usmrceni. 

1952
15. března 1952 zahájil v Židlochovicích svou činnost líhňařský podnik 
LACRUM, o jehož vybudování v místě na Pastvinách u řeky Svratky při 

silnici ze Židlochovic do Nosislavi bylo rozhodnuto již v r. 1949. Když byla 
v podzimních měsících 1949 stavba zahájena, přišlo se na to, že místo 
velké navážky na straně od řeky by bylo možno zřídit suterénní místnosti. 
Stavba byla dokončena v r. 1951. V hlavní budově byla zřízena hala 
s líhněmi pro 72 000 kusů vajec. Jiná hala byla pro odchov kuřat. K tomu 
pak bylo přičleněno několik provozních a administrativních místností 
včetně chladírny. Pro odchov a výkrm drůbeže byly zřízeny 4 dřevěné 
kurníky pro 5 000 ks drůbeže. Tento podnik byl budován pro okresy 
Židlochovice, Hustopeče a Slavkov. Od března do září roku 1952 se zde 
vylíhlo 161 278 kuřat.

1952
Výměrem KNV v Brně z 18. března 1952 byl určen stavební obvod pro 
vybudování okrskového tělovýchovného střediska, které mělo být zřízeno 
při lípové aleji u silnice do Žabčic. Zde kromě jednotlivých hřišť mělo být 
postaveno brigádami také koupaliště. Hned v následujících týdnech 
začaly brigádnické práce, avšak nebyla připravena potřebná 
dokumentace, takže budování bylo přerušeno. V pozdějších letech zde 
vylo vybudováno fotbalové hřiště s atletickou drahou. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–.

Řádková inzerce

NABÍZÍM k celoročnímu pronájmu stání 
v uzamčeném prostoru. Židlochovice, 

Komenského 911. Nájemné 750 Kč/měs. Tel.: 
724 217 501.



PRODÁM zděnou garáž v Židlochovicích na 
Blučinské ul. Cena dle dohody. 

el.: 724 484 131.



"Údržby krásných zahrad, 
www.osobnizahradnik.cz"

Inzerujte v Židlochovickém zpravodaji
�ádková inzerce se t�emi �ádky 

je uve�ej�ována zdarma.

Ceník:
A4 – 3 482 Kč     A5 – 1 741 Kč 

                       A6 –    871 Kč     A7 –    436 Kč 
      A8   –  218 Kč

Kontakt: martina.krizova@zidlochovice.cz

Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  Listujeme v kronice 
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TIP NA VÝLET

Zaznamenali jsme…

Snad není třeba zdůrazňovat, že Velké 
Meziříčí leží na moravské straně 
Českomoravské vysočiny. Město má 
v současnosti asi 14 tisíc obyvatel, a 
proto je jistě první část názvu tohoto 
města oprávněná. Ve druhé části názvu 
je upřesněno, že se jedná o město 
položené mezi dvěma řekami, čili má 
meziříční polohu. A těmi jsou jednak 
řeka Oslava a říčka Balinka. Právě na 

jejich soutoku leží toto město.
Ve Velkém Meziříčí nás jistě upoutá zámek. Původně to byl jeden 

z nejstarších hradů na Moravě, který byl postaven na skalním výběžku 
kolem roku 1236 a chránil křižovatku obchodních cest. Prvními známými 
majiteli byli pánové z Lomnice a na Meziříčí. Současná podoba zámku je 
směsicí stavebních slohů, kdy románský hrad připomíná sklepní labyrint. 
Úchvatná lodžie vnitřního nádvoří připomíná gotiku a mohutné opevnění 
je pozůstatkem z husitských dob. Svědectvím přestavby na renesanční 
zámek je vstupní brána. Roku 1723 zachvátil zámek rozsáhlý požár a tak 

pozdější úpravy hlavní budovy se nesly ve znamení baroka. 
V nedávné době uplatnil oprávněná restituční práva na zámek 

šlechtický rod Podstatsky – Lichtenstein a započal s rozsáhlými úpravami. 
Zámek je přístupný a mj. se v něm nalézá muzeum vývoje pozemních 
komunikací, které návštěvníky seznámí s modely mostů. Jeden 
z největších dálničních mostů ve skutečné velikosti o délce 425 m a výšce 
77 m se klene nad městem, od roku 1978.

Výstavnému náměstí dominuje kostel sv. Mikuláše ze 14 století. Věž 
ve vlastnictví města byla dokončena po roce 1410 a občas bývá 
přístupná. Jsou na ní umístěny osvětlené hodiny – údajně největší v naší 
republice. 

Postupným spojováním měšťanských domů vznikla radnice, která 
byla stavebně naposled upravována v letech 1997 – 1999.

Zvídavý návštěvník se jistě bude zajímat, kde sídlila Luteránská 
akademie či židovské ghetto se starou a novou synagogou a židovský 
hřbitov. Bližší údaje vám ochotně poskytne Městské informační centrum 
v budově radnice ve Velkém Meziříčí, nebo je naleznete na 
http//www.mestovm.cz. Z letáku, který jsme na informačním středisku 
obdrželi, jsou čerpány uvedené údaje.                         

  Kresba O. Rejnuš. Připravil –kv–.

 Novinářský místopis vykazuje někdy značné vědomostní mezery. Nedávno jsme se mohli v denním tisku dočíst, že Medlov leží na 
Ivančicku, jinde zase si novináři pletou Ivančice a Ivanovice. Pokud jsou to jen nepodstatné zprávy, pak se nad nimi můžeme jen usmát 
a sami chyby korigovat. Ve zcela jiné rovině je však zpráva, která se koncem ledna objevila v denním tisku a dokonce i v rozhlase. 
Pisatel si spletl Židlochovice s Pohořelicemi a uvedl, že v židlochovické lékárně jsou nezákonně a ve velkém množství prodávány léky 
s pseudoefedrinem. Mgr. Marie Šancová, předsedkyně představenstva lékárny GALEN plus v Židlochovicích prohlašuje, že 
v židlochovické lékárně nezákonný prodej léčiv neprobíhal a v této věci požádala příslušná místa o omluvu.                                           –rt–

 V Hustopečích otevřou na přelomu března a dubna novou patnáctimetrovou rozhlednu. Bude z ocele a dřeva se dvěma vyhlídkovými plošinami. 
Blízkost mandloňového háje poskytne návštěvníkům zajímavou podívanou. Právě v období plánovaného otevření rozhledny by měly mandloně 
kvést. Mandloně v Hustopečích zasadili v padesátých letech minulého století. Tehdy sady vlastnila firma Zora Olomouc, která vypěstované mandle 
využívala k výrobě cukrovinek. Sady později převzala firma Nestlé. V osmdesátých letech začala pěstování mandlí omezovat a část stromů 
vykácela. Nebylo to však proto, že by se mandloním nedařilo, ale sady přestaly být využívány. Část sadů získaly Hustopeče při pozemkových 
úpravách v roce 2004 a další významnou část odkoupili od společnosti Nestlé v r. 2008. Mandloňový sad čítá na osm set stromů a je to jediný sad 
mandloní ve střední Evropě.                                                                                                                                          Brněnský deník Rovnost 9. února

 Zkuste si kliknout následující odkaz - http://www.funmail2u.de/l.php?id=342308224c8e0c43. V políčku zvolte požadované místo a ulici. Objeví se 
vám satelitní fotografie. Pokud jste si zvolili svoje bydliště, můžete dokonce rozeznat, co jste minulý rok měli zasázeno na zahradě. 

 Asi dvacet pět důchodců se přišlo pobavit 8. února do klubovny zahrádkářů na Palackého ulici. Besedu připravil Sbor pro Občanské záležitosti. 
Další posezení důchodců se připravuje na čtvrtek 5. dubna.                                                                                                                                   –kv–

 10 února se ve vinotéce Regionálního turistického informačního centra uskutečnilo další setkání z cyklu Povídání o víně. Vedle moravských vinařů 
se představil také Richard Schlifelner, který zastupoval vinařství z rakouského Grosskrutu – našeho partnerského města. Akce se uskutečnila 
v rámci projektu Setkávání v duchu vinařských tradic – Židlochovice – Grosskrut.                                                                                Mgr. T. Šenkyřík 

 26. ledna proběhla v rajhradské knihovně vzpomínka spojená se skromnou oslavou devadesátého výročí založení knihovny v Rajhradě. Starosta 
Rajhradu p. František Ondráček v poutavém projevu zhodnotil činnost i zásluhy této rajhradské instituce s poděkováním všem, kteří se za 90 roků 
na její práci podíleli. Zvláštního ocenění se dostalo Petru Žižkovi, který spolu s manželkou vedli knihovnu po celých padesát roků.                    –rt–

 87. výlet ze Štěpánovic do Borače přilákal v sobotu 18. února pouhých 10 turistů. Naše trasa tentokráte vedla ze železniční stanice Štěpánovice 
po modré značce podél Kalského potoka a jeho peřejí k rozhledně Křivoš s výhledem do údolí Loučky, Předklášteří a Tišnova. Odtud dál jsme 
sestoupili do malebné vesničky Zahrádka a po žluté turistické značce jsme vystoupali k nedaleké rozhledně Babylon, která poskytuje jedinečný 
výhled do údolí Svratky a na obec Borač.                                                                                                                                                    Mgr. M. Cvrk

 Agentura Mediafax uveřejnila 15. února t. r. zajímavou zprávu týkající se údajů hospodaření obcí. Každý občan si tak pomocí údajů Ministerstva 
financí může na svém webu zjistit data, jejichž prostřednictvím lze zkontrolovat hospodaření obce. Lidé se tak mohou například dovědět, jak je 
jejich obec zadlužená. Údaje naleznete na adrese www.info.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl. V aplikaci jsou údaje z konce roku 2010.      –rt–

 Velmi dobře zpracované pokyny a zajímavosti z cyklistických tras kolem Židlochovic můžete obdržet na našem regionálním turistickém a 
informačním centru. Jedná se celkem o deset výstižně popsaných a jednoduše zakreslených tras v blízkém v okolí. Mapy s průvodním textem 
zpracoval Mgr. David Kopeček, vydalo je město Židlochovice s podporou Jihomoravského kraje.                                                                          –rt–

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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