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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

1237 – 2007 
770 roků od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

 Pavel Gnída – počítačová grafika 
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Výběr z usnesení RM  18. dubna 2007 
RM ukládá: 
� připravit projekt na revitalizaci dvora ZŠ, 

Coufalíkovo nám. 
RM  schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 211 roku 2007 
� převod části Fondu rezerv ZŠ Tyršova 

611,p.o., ve výši  100 tis. Kč, do Fondu investic 
a jejich použití na úhradu oprav tělocvičny 

Výběr z usnesení ZM 25. dubna 2007 
RM schvaluje: 
� uskutečnění akce „Slavnosti k 770 výročí 

1. písemné zmínky o Židlochovicích“ 
RM rozhodla: 
� nevybírat na akci „Slavnosti k 770 výročí 

1. písemné zmínky o Židlochovicích“ vstupné 
Výběr z usnesení ZM  25. dubna 2007 
ZM schvaluje: 
� uzavření Smluv o zajištění poskytování úkonů 

pečovatelské  služby  s  obcemi  a  městy,  které  
 

      vyjádří o uzavření těchto smluv zájem 
� uzavření Smlouvy o zajištění výkonu činností 

Městské policie Židlochovice s obcí Hrušovany u 
Brna 

� rozpočtové opatření č. 212  roku 2007 
Výběr z usnesení RM 2. května 2007 

RM ukládá: 
� připravit změnu vyhlášky, kterou se vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů na území města 
Židlochovice. Nové prostory jsou stanoveny na 
pozemcích města v místech hrázek a bermy řeky 
Svratky 

� zajistit nabídkové řízení na zpracování studie 
stanovící rozsah, variantní řešení a náklady na 
budoucí provoz sběrného dvora 

RM rozhodla: 
� zahájit jednání s Povodím Moravy, s.p. o 

převedení správy nemovitostí ve vlastnictví státu 
pozemků p.č. 541/8, 549/1 a 551/1 v  k.ú. 
Židlochovice   ze   správy z  PF  ČR   na  Povodí     
Moravy,  s.p.  s  tím,  že  město  Židlochovice  se 

      zaváže provádět jejich údržbu 
� uzavřít smlouvu o dílo na provedení stavby 

„Oprava místních komunikací v lokalitě „Žižkov“ 
v Židlochovicích v rozsahu dle podkladové zprávy 
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 
60, BRNO  

� ukončit nájemní smlouvu s p. Jiřím Danielem, na 
pronájem nebytových prostor v domě č.p. 99, 
Legionářská ul., Židlochovice  k 31. 5. 2007. 

� realizovat případnou opravu zídky u přístavku 
mateřské školy ve vazbě na obdržení dotace na 
revitalizaci sídliště 

� že pořadatelem Hodů 2007 bude organizace TJ 
Sokol Židlochovice 

RM souhlasí:  
� s pořádáním koncertního vystoupení skupiny 

Čechomor v areálu školního hřiště při ZŠ, Tyršova 
RM schvaluje:  
� smlouvu o poskytnutí podpory z rozpočtových 

prostředků JMK k realizaci akce „Zhotovení 
projektové dokumentace – Svratka, Židlochovice – 
oprava hráze“ ve výši 188 800 Kč 

Jak se bavíme a žijeme dnes -  
sobota 9. června 13 hod. na náměstí Míru 

 Slavnost k 770. výročí první písemné 
zmínky o našem městě 

       Informace na straně 6 
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Oprava vozovek na Žižkově 
Jak jsme již našim čtenářům oznámili v minulém čísle, bude koncem tohoto čtvrtletí zahájena velká oprava povrchu části asfaltových vozovek na 

Žižkově. Jedná se o celou ulici Jiráskovu, Bezručovu a část ulic Alšova (mezi ul. Bezručova a Lidická) a Dvořákova (mezi ul. Kpt. Rubena a 
Bezručova). Vzhledem k rozsáhlým pracím bude provoz v těchto ulicích částečně omezen. Proto prosíme občany o pochopení a vstřícnost při 
případných jednáních o úpravách před jejich domy. Opravu zajišťuje odbor investic a místního hospodářství. Pro realizaci byla vybrána firma 
Swietelsky stavební s.r.o OZ Dopravní stavby Morava.                                                   Ing. Zdenka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

Co nového v městské knihovně  
Mnozí čtenáři pravidelně navštěvující naši městskou knihovnu si jistě povšimli, že v zapůjčovaných knihách je čárový kód. V knihovně probíhá 

digitalizace knižního fondu, což znamená, že tituly knih jsou ukládány do počítače. Vzniká tak elektronický katalog, který postupně nahradí lístkovou 
registraci. On-line katalog pak bude dostupný na webových stránkách města a umožní zájemcům získat informace o našem knihovním fondu. 

Současně s digitalizací probíhá revize a aktualizace, kdy vyřazujeme zastaralé, opotřebované a dlouhodobě nepůjčované knihy a duplikáty.  
O nových knihách informujeme čtenáře prostřednictvím Zpravodaje. Ve vývěsce u křižovatky instalujeme okopírované tituly nových knih každých 

čtrnáct dnů. Nové knihy nabízíme čtenářům na stálé výstavce v knihovně.  
V loňském roce knihovna registrovala 680 čtenářů, z toho 194 dětí do patnácti let. Čtenáři v knihovně uskutečnili 8 539 návštěv a vypůjčili si 

44 181 knih a časopisů. (Při srovnání měst s přibližně stejným počtem obyvatel na bývalém okrese Brno-venkov jsou Židlochovice v počtu vypůjčených 
knih za rok 2006 na 1. místě; průměr výpůjček na jednoho židlochovického obyvatele činí 14 knih.) Z toho bylo 24 609 svazků beletrie pro dospělé, 
11 591 svazků naučné literatury pro dospělé, 5 191 svazků beletrie pro mládež a 2 790 svazků naučné literatury pro mládež. Z celkového počtu 
výpůjček bylo zapůjčeno 6 373 časopisů z 38 nabízených titulů. Čtenáři si mohli půjčit z výběru 27 245 knih. V loňském roce bylo zakoupeno 750 
nových titulů.  

Od ledna 2007 je v knihovně v půjčovní době bezplatný přístup na internet, pokud uživatelé dodržují internetový řád.  
Pro základní školu uspořádala knihovna knihovnické lekce a také je navštěvována společensko vědním kroužkem při ZŠ.                Jitka Bartáková 

Sbor pro občanské záležitosti 
pořádal 10. května besedu s důchodci. Na besedě byla provedena malá anketa, jejímž účelem bylo podpořit a zkvalitnit volný čas našich seniorů. 

Anketní lístky obsahovaly tyto otázky: a) s čím jsem nespokojen  b) s čím jsem spokojen  c) jakou změnu navrhuji. Anketní lístky vyplnilo všech čtyřicet 
zúčastněných a odpovědi byly velmi podobné. Kromě chvály a díků , které nás potěšily, se objevily také díky p. Pazderovi – 5x, požadavek na častější 
schůzky - 10x (konají se jedenkrát za měsíc), častější účinkování dětí - 3x, lepší občerstvení - 2x, pozvání cimbálové muziky (bude uskutečněno 
v listopadu) - 3x. Žádný další návrh v anketě nezazněl - možná je nad tím potřeba ještě trošku popřemýšlet.                                                Karin Rejžková  

Návštěva v partnerském městě Svaljava           
10. – 12. května tohoto roku navštívili již potřetí na pozvání starosty města Ivana Revtyje zástupci města Židlochovice město Svaljava 

v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Město a Městský úřad zastupovali starosta města Ing. Jan Vitula, místostarosta Vlastimil Helma, členka Rady města 
Ing. Jana Králová a tajemník úřadu Mgr. Miroslav Cvrk. Cílem návštěvy bylo především oficiální seznámení starosty našeho města s partnerským 
městem a jeho představiteli, zhodnocení stávající smlouvy mezi oběma městy, příprava dalších akcí a podepsání dohodnutých záměrů spolupráce.  

Do Svaljavy jsme vycestovali ve čtvrtek dopoledne a cesta přes Maďarsko trvala i s hraniční kontrolou téměř 9 hodin. Večer nás čekalo srdečné 
přijetí starostou města panem Ivanem Revtyem i jeho zástupců v hotelu Fortuna, kde také budou ubytováni při červnovém zájezdu naši turisté.  

V pátek dopoledne se uskutečnilo pracovní setkání na radnici, kde byla zhodnocena dosavadní spolupráce a vypracován text dohody, doplňující 
základní smlouvu o spolupráci. Ta se rozšířila v rámci programu Evropské unie Interreg III- B v oblasti školství a kultury. Byl také upřesněn program 
zájezdu do Svaljavy, který uskuteční židlochovičtí turisté koncem června.  

Starosta Svaljavy s oběma místostarosty, Ivanovčikem a Gončarukem, nás provedli po významných podnicích města, mezi kterými byl provoz 
německo-české firmy Forschner na kompletaci kabelových svazků do autobusů a osobních automobilů a jedné ze šesti stáčíren minerálních vod. 
Dopoledne jsme ještě stačili navštívit lázeňská sanatoria v blízkém okolí Svaljavy, která se velmi rychle rozrůstají v celém podhůří. Standardem 
vybavení a služeb včetně stravování jsme byli velmi příjemně překvapeni. Navštívili jsme také  Masarykovu školu, jejichž zástupcům starosta Ing. Jan 
Vitula předal zcela nový LCD monitor pro školní využití. Ředitel školy poděkoval a provedl naši delegaci školou, zavítali jsme do třech tříd, kde starosta 
promluvil k dětem i učitelům školy.  

V sobotu 12. 5. jsme ještě navštívili Mukačevo a přes Maďarsko a Slovensko odjeli zpět do naší republiky.                                    Mgr. Miroslav Cvrk 
 

Výběr z usnesení RM 16. května 2007 

RM bere na vědomí:  
� zprávu o zahraniční cestě Svaljava 2007 
� žádost Jednotky SDH o dotaci v rámci dotačního 

titulu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR na obnovu 
cisternové automobilové stříkačky na rok 2008 ve 
výši 2 mil. Kč 

RM ukládá: 
� zabezpečit vystavení platební karty pro zahraniční 

cesty 

RM rozhodla: 
� realizovat průzkum zájmu na otevření MŠ v době 

prázdnin přes Sdružení rodičů při MŠ 
� 1x za rok pozvat na radnici sportovně nadané děti 

a blahopřát jim k dosaženým výsledkům ve sportu 
 

 

�  uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 v 
domě č. p. 148 

� uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2, v 
domě č. p. 79 

� zveřejnit záměr pronájmu garáže v č. p. 57 

RM  schválila:  
� příspěvek Táborové skupině Rendy při SDH na 

konání dětského letního tábora ve výši 10 000 Kč  
� odměnu pro dirigenta a klavíristu pěveckého 

sboru Pasqil 
� vyúčtování zahraniční cesty Svaljava 2007 
� proplacení výdajů za akci "Slet čarodějnic a 

strašidel všeho druhu" 
� smlouvu mezi městem a TJ Sokol o vzájemných 

právech a povinnostech při přípravě a vlastní 
organizaci "Židlochovických hodů 2007" 

 

RM jmenovala: 
� pí Hanu Lízalovou, Brněnská 125, Židlochovice, 

členkou komise sociální a zdravotní  
RM doporučuje ZM:  
� převzít nově budované veřejné osvětlení 

v lokalitách pro výstavbu rodinných domů do 
majetku města za podmínky, že převod bude 
bezúplatný 
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Rozhovor s prof. MUDr. Peterem Wendschem, CSc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badminton - dodá Vlast. Helma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nedávno jste se příkladně angažoval při jubilejní vinařské výstavě. Výstavy se zúčastnili místní a regionální vinaří s téměř 500 vzorky vína a 
také profesionální vinaři z Moravy a Čech. S jakými pocity se nyní ohlížíte za proběhlou výstavou?   
     Od samého začátku jsme se orientovali na úspěch. Rozpočet celé akce byl kolem 450 tisíc korun. Zajistili jsme podporu od sponzorů, od Kraje i od 
Města. Počítali jsme však s větší návštěvností. Naše výstavy bývají totiž stěžejní událostí pro společenský život spolku během celého roku. Výstavy 
vín v Židlochovicích mají padesátiletou tradici. V posledních letech došlo k prudkému poklesu zájmu u obyvatel města. Chtěli jsme uspořádat jubilejní 
výstavu, na kterou budou návštěvníci i pořadatelé dlouho vzpomínat. Chtěli jsme také, aby to byla slavnostní událost pro celé město, nejen pro některé  

Program sportovních a kulturních akcí v červnu  
 

11. – 27. června – Masarykův kulturní dům – Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia  
�  �  � 

Sobota 2. června – odjezd v 10 hod. – Výlet do Dinoparku ve Vyškově k MDD 
 Pořádá Město Židlochovice 

�  �  � 
Neděle 3. června – 14 hod. – zámecký park – Cyklistické odpoledne pro děti 

Pořádá TJ Orel 
�  �  � 

Úterý 5. června – 17 hod. – Den otevřených dveří v keramické dílně  
v budově ZŠ na Coufalíkově náměstí. Pořádá Sdružení Židlochovice 

�  �  � 
Sobota 9. června – Slavnost k 770. výročí první písemné zmínky o Židlochovicích  

Podrobný program uveden na straně 6 
�  �  � 

Pondělí 11. června – 17.30 hod. – Masarykův kulturní dům – Popletená pohádka -  
Sehraje Dramatický kroužek studentů Gymnázia v Židlochovicích 

�  �  � 
Sobota 16. června – sokolovna – Ukončení sportovní sezony TJ Sokol 

8.30 hod. Turnaj dvouher žáků a v badmintonu  
v 15 hod. Turnaj čtyřher dospělých v badmintonu  

�  �  � 
Sobota 16. června – Setkání seniorů partnerských měst u Adamovských jezer   

Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Odjezd autobusu ve 13 hod z autobusového nádraží, 
předpokládaný návrat asi ve 20 hod. Pro cestování na Slovensko stačí platný občanský průkaz. 

Kapesné na občerstvení vezměte dle vlastního uvážení. Zájezd je již plně obsazen. 
�  �  � 

Sobota 16. června – 9 hod. – Robertova vila – Turnaj v plážovém volejbalu smíšených 
dvojic dospělých – pořádá Speciální škola  

�  �  � 
Čtvrtek 21. června – 18 hod. – Masarykův kulturní dům – Koncert k Evropskému dni 

hudby.  Pořádá ZUŠ 
�  �  � 

20. – 24. května – Zájezd na Zakarpatskou Ukrajinu – Svaljava, Mukačevo, Chust, 
Koločava a další krásy Karpat. Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk. 
Pokyny budou přihlášeným účastníkům sděleny na zvláštní schůzce. Informace � 604 290 303  

�  �  � 
Pátek 22. června – Zájezd do Jihlavy s prohlídkou města a katakomb  

Pořádá  SPCCh. Odjezd autobusu v 7 hod. Informace pí Ludmila Křenková � 547 238 201 
�  �  � 

Sobota 23. června – 8 hod. – Soutěž mladých hasičů   
Podrobnosti do uzávěrky nebyly sděleny 

�  �  �  
Sobota 23. června – 8 hod. – sokolovna –  Tenisový turnaj ve dvouhře  

�  �  � 
Neděle 24. června – 16 hod. – letní kino – Jubilejní koncert 

 k 30. výročí založení ŽDS Skřivánek s hosty Jablkoň, Martha a Tena Elefteriadu aj. 
�  �  � 

Středa 27. června – Masarykův kulturní dům – 17 hod. – Školní akademie Gymnázia  
�  �  � 

Pátek 29. června – 16 hod. – MŠ – Loučení se školním rokem 
Pořádá Sdružení rodičů mateřské školy  

�  �  � 
Pátek 29. června – 21.30 hod. – letní kino – Noc v muzeu – film k ukončení školního roku 

Pořádá Město Židlochovice.  

Zahrada v červnu 
    Ještě začátkem měsíce můžete vyvázat 
jednotlivé výhony obrůstající krátkými letorosty 
do vodorovné až polovodorovné polohy, a to u 
štíhlých vřeten i jiných tvarů jabloní a hrušní. 
    Vyvazujeme nebo odřezáváme postupně 
vlky, které se vytvořily na horních stranách větví 
a výhonů, nebo na starším dřevě zmlazených 
stromů. 
Přihnojujeme stromy a keře rychle působícími 
hnojivy. Zavlažujeme stromy raději méně často, 
ale vydatněji. 
    Prosvětlíme koruny broskvoní, částečně 
letním řezem. Odstraňujeme nadbytečné slabé 
letorosty v korunách. U ostružníku zkracujeme 
letorosty na 2 – 3 listy. Z ovoce sklízíme ranné 
odrůdy třešní, jahod, koncem měsíce pak ranné 
odrůdy česneku, červeného a bílého rybízu a 
maliníku. 
    U dobře odkvetlých jabloní a hrušní s bohatou 
násadou provedeme probírku plodů. 
    Červen je pro zahrádkáře v zeleninové 
zahrádce měsícem plným prací, které se týkají 
sklizně, výsevu, výsadeb, závlahy, hnojení, 
ochrany proti chorobám a škůdcům a 
v neposlední řadě také péče o půdu. Abychom 
měli koncem července dostatečně silnou sadbu 
květáků a brokolice, musíme během června 
provést výsev. Z košťálovin můžeme také ještě 
vysévat růžičkovou kapustu. V případě, že 
porosty okurek byly poškozeny, můžeme ještě 
provést začátkem června náhradní výsev. 
Dostatečně silnou sadbu pórku vysazujeme do 
brázd. U rajčat a brambor sledujeme výskyt 
plísně bramborové a u okurek plísně okurkové. 
Tyčková rajčata vysazujeme k opoře a 
vylamujeme u nich zálistky. U okurek 
zaštipujeme hlavní výhon, čímž podpoříme růst 
výhonů postranních. Sklízíme kořeninovou 
zeleninu, jako je majoránka bazalka a saturejka, 
sklizenou nať sušíme ve stínu. Věnujeme 
pravidelnou péči trávníkům, okrasné dřeviny 
upravíme letním řezem. Vyštipujeme vegetační 
vrchol u jiřinek, abychom získali košaté rostliny. 
   Zaštipujeme chryzantémy a fuchsie. 
Zmlazujeme po odkvětu staré pěnišníky a 
azalky. U růží odstraňujeme plané výhony. Na 
počátku měsíce můžmee vysazovat do vodních 
nádrží lekníny.  

   Připravil Jan Šotnar 

�   �   � 
Informace o přípravcích na ochranu rostlin 

vám poskytnou webové stránky 
Státní rostlinolékařské správy (SRS) 

www.srs.cz a také  
Svaz integrované produkce hroznů a vína 
www.vino-ip.cz nebo http://siphv.artemon.cz. 
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milovníky vína. Proto jsme se obrátili na Radu města, která nás s velkým nadšením podpořila. Měli jsme bez mála 500 vzorků vín od drobných 
regionálních pěstitelů a vystavovalo 25 profesionálních vinařských firem z Moravy a Čech. Výstava proběhla ve dvou sálech: drobní pěstitelé tradičně 
vystavovali v  tělocvičně a vinařské firmy v nádherně renovovaném bývalém kinosále sokolovny. Harmonická celistvost v celém prostoru budovy 
pozvedla výstavu nad průměr. Tato skutečnost je zavazující i pro další výstavy. Věřím, že výstava v příštím roce, i když nebude jubilejní a nebude tolik 
vzorků či takové množství vystavovatelů, přiláká více návštěvníků. Organizátoři – zahrádkáři by si však měli uvědomovat, že tato snaha vyžaduje od 
nich nový způsob přípravy výstavy. Základní organizace zahrádkářského svazu v Židlochovicích má něco přes 30 členů. Polovina z nich nepěstuje 
víno, možná ani víno nepije. Proto se musí hledat a najít cesta, jak hlavně místní obyvatele nalákat, zainteresovat. V mnoha vinařských obcích a 
městech na jižní Moravě jsou vinné trhy i výstavy a těm nemůžeme dost dobře konkurovat. Určitě najdeme něco specifického a mimořádného pro naše 
město, co získá tradici. Chceme obyvatele pravidelně informovat a zvát přes vlastní internetovou stránku a také prostřednictvím Židlochovického 
zpravodaje. Věřím, že nám to umožníte.   

To Vám mohu samozřejmě slíbit. Ale vrátím se ještě k výstavě. Velmi mne zaujalo přednáškové odpoledne, které předcházelo vlastní 
výstavě. Prof. Kraus, nestor moravského vinařství i odborník na slovo vzatý a další lékařské kapacity včele s děkanem Lékařské fakulty prof. 
MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. – to vše jistě zanechalo v početně navštívených přednáškách jedinečnou odezvu. Jak se Vám podařilo tyto 
osobnosti zajistit?  
     Upřímně řečeno, čekal jsem větší návštěvnost. Téma bylo mimořádně zajímavé pro mladší i starší generaci. Uvažoval jsem dokonce o přímém 
přenosu přednášek do foyeru, kde byla instalována krásná výstava u příležitosti 770. let od první písemné zmínky o Židlochovicích. Technicky bylo vše 
připraveno. 

Chtěli jsme, aby celá jubilejní výstava byla kulturním zážitkem a aby lidé byli na výstavu naladěni. V den výstavy se souběžně nic nedá organizovat, 
proto jsme zařadili tuto akci už na pátek. Téma „Víno a zdraví – víno a pokrm“ je přirozeně tématem ideálním. Děkan lékařské fakulty v Brně je mým 
přítelem a vím, že na toto téma rád mluví. S přednáškou kolegyně MUDr. T. Šrámkové, CSc. na téma Víno a sex (ona si to sama změnila na Sex a 
víno) jsem chtěl lidi nalákat. V tomto tématu je přece zakryto určité napětí, očekávání, naděje odhalení. Mluvit o sexuálním životě dnes už není tabu. 
Mnoho našich mladších spoluobčanů to však nenalákalo. Skutečnost, že prof. Kraus u nás přednášel, cítím stejně tak potěšující jako Vy. Jak se nám 
to podařilo? Nu, podařilo. Věřím, že příští rok na naši výstavu zase přijde.  

Pocházíte z města, které bývá nazýváno Florencií na Labi – Drážďan. Můžete našim čtenářům sdělit, jak jste se ocitl v Židlochovicích, kde už 
desítky let bydlíte? (Jak vůbec naše město vnímáte?) 
     Jistě mi věříte, že nyní po takové úspěšné výstavě, se cítím jako občan na břehu řeky Svratky. 
Proč lidé nazývají Drážďany Elbflorenz pochopíte teprve v současné době, když vidíte siluetu mého rodného města po rekonstrukci historického jádra 
včetně chrámu Frauenkirche. Vidíte to město jako v době italského malíře Canaletta, který Drážďany maloval. Musíte se ovšem podívat z vyvýšeného 
pobřeží po pravé straně Labe. Znám velmi dobře obrazy Mistra a mám sbírku starých předválečných fotografií Drážďan. Podobu s Florencií jsem 
poznal teprve poté, až mi bylo po roce 1989 umožněno cestovat a kdy jsem navštívil i Florencii. To už jsem bydlel téměř 20 let v Židlochovicích.  
     Myslím si, že člověk je doma tam, kde úspěšně pracuje, kde dělá kariéru, kde má rodinu, přátele. Musí se ovšem identifikovat s místními lidmi, 
mluvit jejich jazykem, přizpůsobit se jejich kultuře. Žiji zde více než třicet let, možná více, než průměrný obyvatel města. Musím však přiznat, že také 
moje povolání přispívá k tomu, že lidé mne znají. Odpověď na otázku je proto jednoznačná: jsem občanem Židlochovic, bydlím tady, mám zde rodinu i 
přátele.   

Vaším pracovištěm je Úrazová nemocnice v Brně, a pokud vím, jste specialistou ve spinální jednotce. Autor mnoha zdravotnických filmů 
RNDr. Karel Hořice mi prozradil, že právě lékařské pracoviště v Brně, které vedete, patří ke špičkovým centrům...  
     Mám plnou kvalifikaci v oboru chirurgie s německou i českou specializační atestací. V sedmdesátých letech jsem byl členem řešitelského týmu 
výzkumného úkolu aplikace umělého srdce na telatech na Lékařské fakultě v Brně. Od roku 1983 pracuji v Úrazové nemocnici v Brně. Po stážích 
v zahraničí jsem zavedl nové operační metody při úrazech páteře. Po adaptaci vedlejší budovy Úrazovky jsme zahájili v roce 1992 provoz na spinální 
jednotce, na oddělení pro ucelenou ošetřovatelsko-rehabilitační péči pacientů s poraněním páteře a míchy. Toto specializované oddělení se stalo 
vzorem pro vytvoření celé sítě takových oddělení v republice. Tato průkopnická práce byla a je pochopitelně velice kladně hodnocena, a to nejvíce 
našimi pacienty. Když byla v roce 2002 v Úrazové nemocnici zřízena Klinika traumatologie, pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, stala se 
„moje“ spinální jednotka univerzitním pracovištěm. Jako přednosta kliniky mám pochopitelně i nadále možnost ovlivňovat kvalitu lékařské péče na 
tomto oddělení. 
     RNDr. Karel Hořice velice úzce se svou agenturou spolupracuje na sociálních programech Ministerstva zdravotnictví. Tak se dostal do kontaktu 
s námi. Natáčel několik filmů o zdravotnických a sociálních problémech vozíčkářů. Byli jsme velice potěšeni, s jakou profesionalitou dokumentuje 
problémy našich pacientů.  Již dříve jsme se stali přáteli. Asi už tušíte, že když jsem se ho ptal, jestli by nemohl…, okamžitě se připojil k naší myšlence 
natočit dokumentární film o židlochovickém vinařství. S jakým entusiasmem a s jakou profesionalitou to udělal, se může každý občan našeho město 
přesvědčit, když tento dokumentární film zhlédne. Tím to avšak nekončí: Karel Hořice slíbil, že film namluvíme do němčiny pro zahraniční turisty 
našeho města a ředitelka sociálně-zdravotnických programů na Ministerstvu zdravotnictví ČR, RNDr. L. Vostřáková, která naši jubilejní výstavu 
navštívila, zahájila spolupráci s naší radnicí o financování bezbariérové úpravy města.  

Jak jste se dostal k pěstování vinné révy a který druh nejraději pijete?   
     Vinná réva roste v Židlochovicích všude, kde si ji lidé chtějí vypěstovat. Stejně tak i pod Výhonem, kde stoji náš rodinný dům. S pěstováním révy a 
výrobou vína jsem začal už v době, když jsem zde ještě trvale nebydlel a navštěvoval svou budoucí rodinu. Je to mým koníčkem, na který musí být 
čas. Jak jste se dověděl na přednáškách před výstavou, není víno jen alkoholický nápoj, ale je to nápoj zdravé výživy, který doplňuje pokrm. Starám se 
o kvalitu vína ve vlastním sklepě stejně, jako o zdraví svých pacientů. Respektuji zákony pro jedno i druhé. A jaké víno mám nejraději? Vše 
ve správném okamžiku. K bílému masu bílé víno, k hovězímu a zvěřinovému červené, sem tam i růžové. K zákuskům výběr z hroznů nebo víno 
ledové. I slámové ve správný moment chutná. Zvykl jsem si i na víno barik, po jídle sklenička Sherry nebo Madeiry mi dělá dobře, a pálenici z vína, 
když je z Francie, nikdy neodmítám. Miluji francouzská vína, německá, rakouská, ale večer sedím nad vínem vlastním, moravským, židlochovickým – 
ze svahu Výhonu. Divíte se mně? Už chápete, kde jsem doma? 
Mnohokrát Vám děkuji za poučný rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů v náročném lékařském poslání i v osobním životě. 

Rozmlouval Karel Vavřík 

�  �  � 
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Markrab ě Jošt – majitel židlochovického panství v letech 1375 – 1407 
   

Nedávná úspěšná jubilejní vinařská výstava Českého zahrádkářského svazu v Židlochovicích mne přivedla 
k sepsání několika článků do katalogu vydaného k příležitosti 50. výročí založení židlochovické Vinařské 

besídky, jak zněl původní název této organizace. Při této příležitosti jsem také vyhledával materiály týkající se 
horenského práva, které udělil židlochovickým vinařům markrabě Jošt. v roce 1379. 

Samotné horenské právo ve výňatku z německého originálu Ederovy Kroniky města Židlochovic přeložili Dr. 
Vladimír Svoboda a Dr. Miloslav Jurák v roce 1979, což byl jistě jedinečný počin k šestistému výročí 

ustanovení horenského práva. Skromná knížečka byla vydána v březnu 1979 základní organizací Českého 
ovocnářského a zahrádkářského svazu v Židlochovicích. Druhý z překladatelů pak k dílku ještě přidal 
komentář s názvem Na okraj židlochovického horenského práva. Navíc se znovu a ještě jednou vrátil 

k židlochovickému horenskému právu dr. Jurák v knížečce Židlochovické vinařství, 
 která byla vydána k již zmíněné letošní jubilejní vinařské výstavě. 

Především: názvem markrabství je nazýváno pohraniční území (marka). V českých zemích se 
označovala markrabstvím Morava, která byla od poloviny 11. století údělným knížectvím vyhrazeným pro 
mladší členy přemyslovského rodu. (Z historie víme, že císař Fridrich I. Barbarossa, ve snaze oddělit Moravu 
od Čech a podrobit ji přímo říši, udělil 1182 titul markrabě Konrádu II. Otovi. Oddělení se nezdařilo, ale titul 
markrabě moravský býval užíván až do vzniku ČSR.) Markrabí nebo markrabě byl tedy titul nejvyššího 
úředníka, který měl v marce za úkol ochranu říšských hranic. 

 Císař Karel IV. v roce 1348 vymezil postavení Moravy v rámci českého státu; zachoval její rozdělení na tři 
lenní útvary (markrabství, biskupství a opavské vévodství) a ustanovil jejich podřízenost české koruně. Jako 
markraběte jmenoval Karel IV. svého bratra Jana Jindřicha (1322–1375), který tento úřad zastával od roku 
1349 až do své smrti v roce 1375. Jen mimochodem a jako pikantnost mohu zmínit jeho sňatek s Markétou 
Korutanskou řečenou Maultasch (Křivoústou), se kterou se rozvedl v roce 1342 a posléze uzavřel ještě další 
tři manželství. Pokud se týká rozvodu s Markétou Korutanskou, pak si musíme uvědomit, že tento sňatek Jan 
Jindřich podstoupil v roce 1330 (někdy se také uvádí rok sňatku 1329), kdy mu bylo 8 roků a Markétě bylo v té 
době 12 roků. (O Janu Jindřichovi se zmiňoval Ing. Jiří Smutný v Židlochovickém zpravodaji v roce 1992.) 

                                                 �  �  � 

Věnujme se však jeho synovi Joštovi, někdy také nazývanému Justus, Jodok či Jodocus. Byl nejenom markrabětem moravským, ale také kurfiřtem 
braniborským, vévodou lucemburským a králem římským. Narodil se roku 1351 a zemřel 18. ledna 1411. (Rok jeho narození se v různých pramenech 
poněkud liší. Encyklopedie Diderot vydaná v roce 2002 považuje za rok Joštova narození 1354. Encyklopedie Odeon z roku 1993 uvádí rok narození 
1351 a shoduje se tak s Ottovým naučným slovníkem.)  

Bývalý brněnský primátor Richard Svoboda nedávno navrhoval, aby v Brně byla zhotovena Joštova jezdecká socha. Někteří Brňané s ním v této 
záležitostí sympatizovali, jiní se vehementně ohrazovali. Některé úvahy a články byly počátkem tohoto roku zveřejněny v denním tisku. Tak např. jeden 
z informovaných čtenářů vysoce hodnotil zásluhy Joštova otce Jana Jindřicha, který dbal o zakládání klášterů a nemocnic. Naproti tomu o markraběti 
Joštovi psal jako o sebestředném intrikánovi.   

Historická literatura o Joštovi uvádí, že byl obratným politikem a v touze po moci neváhal v zájmu svých cílů měnit strany a názory. Podílel se na 
úspěších lucemburské dynastie, ale i na vnitřních sporech, které ji na přelomu 14. a 15. stol. oslabily. Roku 1394 zaštítil tzv. Panskou jednotu proti 
českému králi Václavu IV., r. 1402 se rozešel s dosavadním spojencem uherským králem Zikmundem, proti němuž r. 1410 kandidoval na 
římskoněmeckého krále. Jeho dvůr v Brně se stal významným kulturním centrem a byl ovlivněn raným humanismem. Což slouží Joštovi ke cti. 

Poněkud jiné hodnocení nalezneme v Ottově naučném slovníku: Jošt svým mladším bratrům Janu Soběslavovi a Prokopovi dal některé hrady jako 
léna moravská, ale nepřál jim podílu, takže z veliké lakomosti utiskoval zvláště Prokopa. Jošta nazývali nejučenějším panovníkem svého věku. Miloval 
literaturu, ale knih nekupoval, nýbrž sobě jen vypůjčoval, jak dosvědčují jeho dopisy, ve kterých žádal některé pražské kláštery, aby mu půjčily ku 
přečtení některé knihy. Tehdejší kronikáři tvrdí, že skoupost a lakomost předčily u něho lásku k literatuře. Vystupování byl prý uhlazeného a co do 
rozumu, sobectví a chytrosti převyšoval všecky své příbuzné. Dovedl se přetvařovat a každou událost se snažil využít ke svému prospěchu. (Není 
třeba zdůrazňovat, že při Joštově hodnocení nás jistě napadají aktuální podobnosti.) 

Ať už si myslíme cokoliv, zůstávají nám na Joštovi také vlastnosti ušlechtilé, a tak se nemusíme stydět za to, že jsme po markraběti pojmenovali 
jednu z nových ulic v areálu bývalého cukrovaru. V připravované knize Eduarda Vyhlídala Kapitoly z dějin města autor uvádí: „Moravským 
Lucemburkům patřily Židlochovice 54 let. V tomto období zaznamenalo městečko ve své historii dosud největší rozvoj a blahobyt doprovázený 
stavebním ruchem a růstem počtu obyvatel přicházejících většinou z německy mluvících zemí.“  

Markrabě Jošt byl majitelem Židlochovic od roku 1375 do roku 1407. Panství zdědil po svém otci Janu Jindřichovi. V židlochovické kronice se 
uvádí, že roku 1407 daroval dědičně dosavadní majitel židlochovického panství Jošt městečko Židlochovice s tvrzí, mýtem (jež se vybíralo na mostě) a 
patronátním právem farního kostela a kaple panu Vilému Zajícovi z Valdeka. Markrabě Jošt si však v Židlochovicích ponechal všechny vinice s horným 
právem a viničnými desátky. 

Až se v Brně budete pohybovat po Joštově ulici, vzpomeňte si na synovce Karla IV. Můžete se také podívat na Joštovu sochu v portálu 
Místodržitelského paláce na Moravském náměstí, kde je také umístěna socha jeho otce Jana Jindřicha. V sousedním kostele svatého Tomáše je 
markrabě Jošt vedle svého otce pochován. Hrobka se nachází před hlavním oltářem a je kryta červenou porfyrovou deskou.                                    -kv-                             

 
 
Moudrá slova:            

Politici ani nemilují, ani nenávidí. Řídí je zájmy, nikoliv city. 

                                                                                                                         Philip Chesterfield, anglický státník 

Portál Místodržitelského paláce 
(bývalý augustiniánský klášter). 
Sochu moravského markraběte 

Jošta zhotovil v roce 1749 
 J. L. Weber. 
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 Židlochovice obhájily juniorský titul 

7. a 21. dubna 2007 se konalo Mistrovství republiky v armwrestlingu. První bylo juniorské, druhé potom seniorské. Armwrestlig club 
v Židlochovicích na obou ukázal svoji sílu.  
    Všichni členové AWC Židlochovice se nominovali na juniorské mistrovství. Už to bylo velikým úspěchem a předzvěstí velkého vítězství. 
V kategorii juniorek dokázala Renáta Nováková skvěle obhájit své loňské vítězství a Židlochovicím zajistila první medaili – stala se mistryní České 
republiky.  
    V nejobsazenější juniorské váhové kategorii 65 kg se stal Radek Klein vicemistrem ČR, a to na obě ruce a za ním na třetím místě skončil Leoš 
Zouhar a na druhou ruku Filip Chalupa. Tomáš Plíhal se ve velmi těžké kategorii 70 kg dvakrát vyšplhal až na titul vicemistra. V kategorii juniorů 75 
kg se stal Matěj Svoboda dvojnásobným mistrem ČR. Nakonec se v nejvyšší kategorii umístil Jan Tesař jednou druhý, poté třetí. AWC 
Židlochovice získal v letošním roce přes 150 medailí a dokázal tak jako tým obhájit titul nejlepšího juniorského klubu  České republiky.  
    Přestože je AWC Židlochovice juniorským klubem, podařilo se některým závodníkům nominovat i na mistrovství republiky seniorů. Renáta 
Nováková se ve vyšší kategorii žen umístila na skvělém třetím místě a Matěj Svoboda na pravou ruku v nejobtížnější kategorii 80 kg se dostal také 
na 3. místo. Porazit musel i mistra ČR juniorů z nejvyšší váhové kategorie. Martin Vodák se stal v kategorii 100 kg mistrem ČR na pravou ruku. 
    Mistrovství ČR byla pro všechny závodníky posledními domácími soutěžemi ročníku 2006/2007. Reprezentaci, ve které jsou tři závodníci ze 
Židlochovic, čeká ještě mistrovství Evropy ve švédském Lycksele a mistrovství světa v Bulharsku.                                Šárka Kleinová, vedoucí klubu  

KLUB MAMINEK 
Zveme všechny maminky a tatínky na mateřské dovolené, kteří mají chuť 

si popovídat, zabavit své malé ratolesti nebo využít možnosti „odložit“ své 

dítě do společnosti ostatních vrstevníků.  Přijďte za námi každé pondělí od 

10 – 11.30 hod. do  MKK  

na Brněnské ulici.  

 S sebou – hračky, zkušenosti a rady: jak se nezbláznit na MD a  

„Nebuďte samy doma“ 

Cena: Váš čas a chuť 

Kontakt: L. Betášová  � 604 418 856 

               T. Himerová � 774  156  424 

Sbor pro občanské záSbor pro občanské záSbor pro občanské záSbor pro občanské záležitosti oznamujeležitosti oznamujeležitosti oznamujeležitosti oznamuje,  
že sbírka pro Úpici  

bude pokračovat každé úterý  
do konce června v prostorách bývalé 

výdejny plynových lahví na sídlišti, a to 
od 16 do 18 hod.  

Další sbírka začne opět v září. 
 

Město Židlochovice  
pořádá v sobotu 9. června ve 13 hod. 

na náměstí Míru 
slavnost k 770. výročí první písemné 

zmínky o městě 

Jak se bavíme a žijeme dnes 
Moderátor slavnosti - Tonda Kalla – Rádio Krokodýl 

Účinkují:  

skupina Elsinor – šermířské exhibice, dobové 
tance a hry -  souboj rytířů  - pohádka o 

Kašpárkovi Drakobijci – Mažoretky Pohořelice - 
žáci a studenti MŠ, ZŠ a Gymnázia - 

krojovaná lidová muzika z partnerského města 
Gbely - Hudební skupiny DBD COMPANY a VŠÍ 

SILOU - Rockfolková skupina KRAHOŠ 
Doprovodný program: 

historické hry a soutěže pro děti, ukázky výcviku 
dravých ptáků, skákací hrad a další atrakce, 

posezení s občerstvením, prodej vín místních vinařů. 

Vstup zdarma! 
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TIP NA VÝLET  
 

 
 

V červnu letošního roku vzpomeneme již 65. smutného výročí nacistických poprav 
 židlochovických občanů a vlastenců, kteří byli zastřeleni v Kounicových kolejích v Brně:  

Josef Mrkvica, Josef Jakob, JUDr. František Čermák, Dr. Ing. František Boleloucký, Ing. Blahoslav Čermák a František Herclík. 
Čest jejich památce! 

Sedmička v dějinách Židlochovic – 5. část 
1907 
25. června 1907, rok po nastoupení nadučitele Antonína Coufalíka do 
židlochovické školy (kde pak působil jako ředitel až do r. 1932), byla 
v obci zvolena první česká místní školní rada. Tato školní rada a zejména 
A. Coufalík vedli úporný a důsledný zápas o každé české dítě zapsané do 
německé školy, která vlivem germanizace a působení rodiny Robertů 
přebírala české žáky. Až po pátém řízení u Nejvyššího správního soudu 
ve Vídni se Ant. Coufalíkovi  podařilo přece jen prosadit, že české dítě 
patří do české školy. 

1957 
V červnu se konal v Brně Mezinárodní sjezd chirurgů. Sjezdu se 
zúčastnily lékařské kapacity z mnoha zemí. Slavnostní recepce na 
zakončení sjezdu byla pořádána na židlochovickém zámku 21. června 
 

1967 
Na radnici byla otevřena nová obřadní síň. 

Začínají se bourat domy na Masarykově ulici (tehdy ul. Fučíkova) pro 
chystanou výstavbu sídliště. 

1977 
Byla dokončena výstavba letního kina.  

1997 
Do provozu uveden kabelový rozvod televizního signálu a zároveň zřízen 
městský televizní informační kanál. 

Ve zvonici byly zavěšeny nové zvony, které farnosti věnovala rodina 
Junova. Zároveň bylo instalováno osvětlení fasády kostela i zvonice.  

 

Orel Židlochovice otevřel novou tělocvičnu 
V souvislosti s ukončením výstavby 1. etapy rekonstrukce orlovny v  areálu cukrovaru přinášíme několik údajů z historie Orla v našem městě. 

1923 
5. února 1923 se konal v Židlochovicích župní slet Orla a při 
této příležitosti byla založena jednota Orla také v našem 
městě. Cvičební místnost měl Orel v prvním poschodí ve 
mlýně nad kanceláří. V roce 1924 měl Orel v Židlochovicích pouze 32 
členů. Největší činnost Orel vyvíjel v ochotnickém divadle, když 
nastudoval a předvedl 36 divadelních her.  

1934 
Židlochovický farář P. Jan Burk, který byl jedním z nejaktivnějších 
kulturních pracovníků města, napsal – kromě obsáhlé historické práce o 
židlochovických domech a jejich obyvatelích, také dvě divadelní hry 
z místního prostředí. Tou první je Šlechtický znak – zapomenutý obraz ze 
života a historie městečka Židlochovic o čtyřech jednáních, jedné 
přeměně a scéně na hřbitově; poslední jednání se odehrává 1. června  
 

1720. Tuto divadelní hru hrál židlochovský Orel 1. listopadu 
1934 v Národním domě. Je velká škoda, že se nikde 
nezachoval rukopis této hry, která byla, dle paměti tehdejších 
současníků, velmi pozoruhodná a zajímavá.  

1941 
Činnost Orla byla zastavena v roce 1941. Po válce nebyl Orel obnoven.  

2001 
Za symbolickou 1Kč získává Orel jednu z nefunkčních budov bývalého 
cukrovaru. Tento rok se dá považovat za znovuobnovení Orla 
v Židlochovicích.   

2007 
Asi 100 návštěvníků navštívilo 13. května Den otevřených dveří v orlovně, 
která byla rekonstruována nákladem 15 mil. Kč.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-

Cyklistický výlet do okolí Židlochovic – 1. část  

V roce 2003 byla vydána nákladem 8 000 ks publikace Region Cezava – mapa a průvodce. Vydal ji Region Cezava Moutnice ve spolupráci 
s nositelem projektu obcí Těšany a s obcemi Regionu Cezava.  Na podrobné mapě, která je součástí publikace, jsou také zakresleny cyklostezky. 

Publikace, pokud ještě není rozebraná, by měla být k dispozici na informačním centru nebo na obecních úřadech Regionu Cezava. 
 O jednotlivých obcích jsou v publikaci podrobnější informace včetně ilustračních fotografií.  

Severovýchodním směrem proti proudu řeky Cézavy leží 
malebné vinařské městečko Blučina s pozoruhodným farním 
kostelem Nanebevzetí P. Marie s pozdně románským jádrem 
z konce 13. století. Na pěkně upraveném náměstí s barokním  
morovým sloupem stojí renesanční radnice z roku 1602. 
Městečko Blučina je známé významnou archeologickou 
lokalitou na návrší Cezavy. Četné vykopávky dokazují 
osídlení od paleolitu do doby slovanské s trvalým osídlením 
od neolitu až do doby bronzové. 

Dalším významným městečkem je Měnín s farním 
kostelem sv. Markéty ze 14. století. Ve 13. stol. měl Měnín privilegované 
postavení se soudní pravomocí na obchodní cestě z Rakous do Polska. 
Také v jeho okolí jsou četné archeologické nálezy od eneolitu až po dobu 
římskou. 

Žatčany jsou zmiňovány už v  roce 1141, kdy patřily olomouckým 
biskupům. Někdy ve 14. století tu byla postavena tvrz, která byla později  

přestavěna na mlýn.  V jeho štítě směrem k silnici jsou 
zazděny dělové koule ze slavkovské bitvy. Gotický farní kostel 
Nejsvětější Trojice pochází ze 14. století. V okolí Měnína i 
Žatčan bývaly velké rybníky.   

Také Telnice je velmi starou obcí – připomíná se roku 
1224. Kostel sv. Jana Křtitele je románský. Během slavkovské 
bitvy několikrát změnila svého držitele. Údajně se u božích 
muk v Růžové ulici nachází šachtový hrob vojáků padlých 
v této bitvě. Obec získala v celostátním kole Programu 
obnovy vesnice titul Vesnice roku 1995.  

Újezd u Brna se připomíná r. 1441 u olomouckého biskupství. 
Z návrší Vinohrady, kde je dnes postavena kaple sv. Antonína 
Paduánského, byla zahájena 2. prosince 1805 dělostřeleckou palbou 
směrem na Telnici slavkovská bitva. Dominantní stavbou městečka je 
klasicistní kostel sv. Petra a Pavla z 19. století. V městečku se narodil 
významný historik Ladislav Hosák (1898 – 1972).                                 -kv- 

☺☺☺☺   



  ☺☺☺☺ 

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

�



 

 

Zaznamenali jsme 
                                                                                                      

• Výstava 50 let od objevení žerotínské hrobky měla vernisáž v neděli 20. května v Miroslavi v Husově sboru. Je to už mimo 
Židlochovice třetí místo, kde o tuto výstavu projevili zájem. Vernisáže bylo přítomno na padesát občanů, kteří se velmi živě 
zajímali o vše, co souviselo s působením Žerotínů v Židlochovicích. Výstava v Miroslavi potrvá do poloviny června. Je velmi 

     pravděpodobné, že v podzimních měsících bude výstava umístěna v Bludově na severní Moravě.      
• V březnovém čísle časopisu Český bratr byl zveřejněn poměrně obsáhlý článek o výstavě pořádané v říjnu minulého roku 

při příležitosti 50. výročí objevení žerotínské hrobky na Strejcově sboru. Autor článku p. Vlastimil Dobrovolný z Nosislavi se 
přimlouvá za vydání knížečky, která by shrnovala všechny potřebné informace o tomto jedinečném Horákově objevu.  

• Z historie školství a budovy gymnázia v Židlochovicích se jmenuje rozsáhlá práce, kterou napsala studentka 8. ročníku Gymnázia Židlochovice Eva 
Svobodová v rámci středoškolské odborné činnosti. Mj. se autorka zabývá gymnáziem, které bylo přesunuto do Židlochovic v r. 1938, využitím 
budovy po zrušení hospodářské školy v době nacistické okupace a poválečným zřízením ONV, Základní a Zvláštní školou i školní jídelnou a 
konečně zřízením Gymnázia v roce 1994, které je nyní umístěno v této budově a důstojně navazuje na původní určení budovy.  

• Dr. Bohumír Riedl z Oblastní charity v Uherském Hradišti s vroucími díky přijal 352 kusů ručně pletených obinadel a 110 ks funkčních dioptrických 
brýlí. V děkovném dopisu konstatuje, že je to jedna z největších zásilek za poslední roky. Dále v dopise adresovaném pí Lidmile Šotnarové  uvádí, 
že má velikou radost i úctu k lidské solidaritě a nesmírně si váží senzačních lidí, které potkal v Židlochovicích, Žabčicích i Rajhradě. V nejbližších 
týdnech poputují obvazy do města Bangui ve Středoafrické republice, kde je ambulance malomocných. Část zásilky půjde také do indické Kalkaty. 
Všem ženám, které pletly obvazy, vyjadřuje Oblastní charita v Uherském Hradišti obdiv a hlubokou vděčnost. Z velmi obsáhlého dopisu jsme 
převzali jen několik řádků. Redakce Zpravodaje se přimlouvá za to, aby dopis byl okopírován a doručen všem, kteří se o humanitární pomoc 
zasloužili. 

• Na pomoc města musí dosáhnout všichni se jmenuje novinový článek s podtitulem V Židlochovicích patří křesťané k nejobětavějším občanům. Jde 
o rozhovor se starostou města ing. Janem Vitulou, který shrnuje poznatky z komunální a regionální politiky. Mj. je zde také zmínka o rekonstrukci 
sídliště, opravě komunikací a stavbě obchodního centra. O tom všem jsme již naše čtenáře ve Zpravodaji informovali. Obsáhlý článek byl 
uveřejněn v Katolickém týdeníku číslo 18 z počátku května letošního roku.  

• Dubnový měsíčník našeho partnerského města Gbelan přinesl zprávu Na návštěvě za Moravou... o návštěvě Základní umělecké školy a keramické 
dílny v Židlochovicích. Článek začíná slovy: Vždy som mal rád Moravákov. Vždy sa správali akosi kamarátsky oproti namysleným blavákom. 
Myslím, že tá moravská, veselá a hudobnícka povaha pramení s toho krásneho slniečka , čo si ho umne chytajú do šťavnatých bobúľ vychýreného 
sladkého hrozna. Gbelané byli potěšeni vřelým přijetím v ZUŠ a nadšení zámečkem, jak v článku nazývají Robertovu vilu. Nadchla je také 
keramická dílna, kde kraluje, jak uvádějí, pán Kovarčík pôvodom z Myjavy a naozaj je to jeho kráľovstvo. Stálo by prý za to, aby se všechny ty 
výrobky objevily na gbelanském jarmarku. Závěr článku je nejen poděkováním za pěkné přijetí, ale také těšením se na společný koncert, který se 
bude konat 21. června v židlochovické sokolovně.  

• 1. číslo Vlastivědného věstníku moravského, který je vydáván Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, uvádí na straně 90 článek Františka 
Zřídkaveselého Elektrizace Bošovic a Kloboucka. Mj. se autor také zmiňuje o Židlochovicích a uvádí jednak elektrárnu v cukrovaru a také 
soukromou elektrárnu rodiny Kelblů v jejich mlýně, kde byla postavena vodní turbina o výkonu 700 HP. Turbina přes transmisi poháněla mlýn, 
pouze zbytkovou energii převáděla na elektřinu v množství kolem 120 000 kWh ročně. Firmě patřila třífázová rozvodná síť 380/220 V postavená 
v roce 1922. Ale teprve 13. března 1931 uzavřely Židlochovice s firmou T. Kelbl smlouvu o dodávání elektrické energie. Ta město zásobovala až do 
znárodnění. Znárodnění se týkalo jen rozvodu a prodeje elektřiny, vodní dílo pohánějící mlýn a generátor, jak je v článku uvedeno, znárodněno 
nebylo. Západomoravské elektrárny, na něž znárodněná majetková podstata připadla, začaly ve své režii zásobovat Židlochovice elektrickou 
energií až od 1. ledna 1947.  

• Při příležitosti Dne otevřených dveří v orlovně, které bylo navštíveno asi 150 občany, se konala také vernisáž výstavy abstraktních obrazů Ing. 
Karla Vituly. Také v dalších dnech mohli ještě zájemci navštívit výstavu těchto jedinečných obrazů.   Rozmanitost i barevné provedení těchto 
výtvarných prací provedených na vysoké profesionální úrovni jistě zaujala mnohého návštěvníka.   

• 16. května 2007 se konal již po jedenácté Český den proti rakovině. Výsledky celonárodní sbírky nebyly ještě v době uzávěrky našeho Zpravodaje 
zveřejněny. Naše čtenáře můžeme jen potěšit zprávou, že všech 700 kytiček, které dostalo gymnáziuk prodeji, židlochovičtí občané odebrali.  

• V našem regionálním informačním centru si můžete zakoupit skvělou a podrobnou mapu turistickou s názvem Břeclavsko, která zahrnuje Podluží, 
Soutok a Břeclav. Mapa, na které jsou také vyznačeny cyklostezky, má měřítko 1: 25 000 je označena jako nejpodrobnější turistická mapa na trhu. 
Neomezuje na zobrazení pouze našeho území, ale zahrnuje také sousední oblast Rakouska i Slovenska.  

• Speciální výtisk brněnského deníku ROVNOST z 18. – 20. května byl zdarma doručován do židlochovických domácností. Dvacet čtyři náhodně 
vybraných občanů ze Židlochovic i z okolí odpovídalo na dvě anketní otázky: Co by se ve vašem městě dalo změnit k lepšímu? a Co 
považujete za největší problém? Některé uveřejněné odpovědi  nás mohly zanechat v rozpacích. Ve městě údajně chybí gynekologická 
ambulance, škola nemá tělocvičnu, chybí horolezecká stěna, není tu sportovní areál pro děti atp. Je zarážející, že občané našeho města nevědí, že 
ZŠ má tělocvičnu, že v areálu ZŠ je vybudované sportoviště pro děti včetně horolezecké stěny, že v Židlochovicích je gynekologická ambulance a 
možná ještě další nesprávné informace. Pokud se týká veřejných záchodků, pak mají občané samozřejmě pravdu. Avšak zcela novinářsky mylnou 
a mystifikující informaci zveřejnila redakce Rovnosti v programu, kdy zvala na občany na zábavně propagační program svého deníku, který se 
konal 22. května na náměstí. Oznamovalo se v něm, že v 16 hod. bude veřejná diskuze se starostou města Josefem Šiškou. K novinářské etice 
patří mj. to, že si příslušný redaktor ověřuje správnost informací nejméně ze dvou zdrojů. Je škoda, že si redaktor popletl modřického starostu 
(který samozřejmě diskuzi nevedl), se židlochovickým starostou Ing. Janem Vitulou. Novinářská etika deníku tak zůstala značně pošramocena.      

 
 

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: POSTA@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
Židlochovice. Grafická úprava Martin 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. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www 

stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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K dispozici:  
 
Tip na výlet:  
Cyklistický výlet do okolí Židlochovic – 1. část a 2. část 
Další výlety: Neziderské jezero a Carnuntum + Dürnkrut 
Chráněná oblast Niva u Jihlavy v Medlově 
Svojanov  
Výlet k soutoku Svitavy a Svratky u Přízřenic 
 
Rozhovor s prof. MUDr. Peterem Wendschem, CSc. 
 
Sedmička v dějinách Židlochovic – 5. část 
 
Listujeme v kronice: 
Zpráva o zaručeně prvním židlochovickém kronikáři. 
 
Dále mám k dispozici: 
Povodně na jižní Moravě 
Markrabě Jošt 
Poštovní úřad na pokračování 
Rolnická záložna 
Větvička o Židlochovicích 
Další práce Juráka v obálce – zatím nezpracovány 
Digitalizace titulů v knihovně 
 
Orlovna – dodá Ing. Karel Vitula; hodil by se nějaký nákres či stavební projekt – pohled?  
Listiny ze zemského archivu a od pí Stiborové – 4 ks 
Letáček k oslavám Masarykova úmrtí 1947 
Hoši od Zborova 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionální turistické a informační centrum 
nabízí:  

film na DVD Na břehu řeky Svratky - 190 Kč 
a publikaci Židlochovické vinařství - 130 Kč 

�  �  � 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

TGM v Židlochovicích  
 Z historie starého židlochovického kostela 

Byl jednou jeden Národní dům 
            Židlochovické mosty a lávky 

Židlochovické hospody 
 


