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Ze zasedání Rady a Zastupitelstva města  

šetříme životní prostředí - 
 toto číslo je vytištěno na recyklovaném papíru        

1237 - 2007 ���� 770 roků od první doložené písemné zmínky o Židlochovicích 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. listopadu  
vzpomeneme památky 

všech zesnulých 

�   �   � 

Ti co odcházejí, nechávají 
za sebou dveře otevřené -  

ne abychom za nimi 
spěchali, ale abychom 
hleděli pravým směrem. 

 
Julius Zeyer 

�   �   � 
 

Počítačová grafika Pavel Gnída 
 

�   �   � 
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Výběr z usnesení RM 5. října 2007 

RM rozhodla:   
� uzavřít MŠ ve dnech 27. – 31. 12. 2007; 

vyučování bude obnoveno 2. 1. 2008  
RM rozhodla: 
� příspěvek MŠ na pronájem sokolovny v r. 2007 ve 

výši 5 500 Kč a v r. 2008 ve výši 12 500 Kč 
� zpřesněný podklad pro střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro 
správní území Židlochovice  

� finanční prostředky ve výši 5 000 Kč k uhrazení 
vydání na setkání židlochovických důchodců 
s Jednotou důchodců města Gbely 

� statut redakční rady internetových stránek města 

RM stanovuje: 
� zařadit v souladu s ustanovením § 102, odst. 2,  
 

      písm. f) Zákona o obcích činnosti dosud 
zabezpečované Regionálním turistickým 
informačním centrem Židlochovice do 
současného odboru školství a kultury a tento 
odbor nově označit jako odbor školství, kultury a 
cestovního ruchu, a to s účinností od 1. 1. 2008 

Výběr z usnesení ZM 10.. října 2007 

ZM schvaluje: 
� dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o uzavření budoucí 

kupní smlouvy č. 157/06 uzavřené se společností 
Outulný, a.s. 

� rozpočtové opatření č.5/2 r. 2007 
� pojmenování a přejmenování ulic ve městě 

Židlochovice dle přílohy 
ZM rozhodlo: 
� prodat společnosti HOLDING VINOHRADY s.r.o., 
 

 se sídlem v Ostravě za kupní cenu  3 700 000 Kč 
budovu č.p. 53 a budovu č.p. 289 a dále pozemky 
p.č. 355, 356, 357 a 358 o výměře 1 854 m2  v k.ú.  
Židlochovice; cena bude zaplacena tak, že do 10 
dnů bude zaplacena část ceny ve výši 50 000 Kč, 
zůstatek ve výši 3 650 000 Kč zaplatí kupující do 
30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí; 
v případě, že cena nebude uhrazena v plné výši, 
má prodávající právo od kupní smlouvy ustoupit; 
rozhodnutí je platné do 15. 11. 2007 

� prodat společnosti PASSIVE HOUSE s.r.o., se 
sídlem v Olomouci  za kupní cenu 1 600 Kč/m2  

pozemek p.č. 648/38 v k.ú. Židlochovice o výměře 
604 m2 za cenu 966 400 Kč; rozhodnutí je platné 
do 15. 11. 2007 

ZM ruší: 
� organizační složku města RTIC, a to s účinností 

ke dni 31. 12. 2007 
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Informace z radnice  ����  Informace z radnice  ����  Informace z radnice 
 

Jak se mně bydlí v domě s pečovatelskou službou  
 

Rozšíření úředních hodin 
V době od 5. listopadu do 20. prosince t. r. bude rozšířena pracovní doba agendy řidičských průkazů a evidence 

motorových vozidel odboru dopravy, agenda cestovních dokladů, občanských průkazů a matriky v  úředních dnech,       
t. zn., že v pondělí a ve středu budou uvedené agendy otevřeny od 7 do 18 hodin. Souběžně s touto agendou bude také 
přizpůsobeno otevření podatelny. Rozšířením pracovní doby vycházíme vstříc všem občanům, kteří si potřebují vyměnit 
doklady.  Ostatní pracoviště zůstávají otevřena jako doposud, t. j. od 8 do 17 hodin.  

                                                                                                                                                            Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ 
Městský úřad jde příkladem 
Jak jste si jistě povšimli, listopadové číslo Zpravodaje je tištěno na recyklovaném papíru, na kterém by měl být vydáván i v budoucnosti. 

Jedna tuna sběrového papíru představuje sedmnáct stromů, které nemusejí být pokáceny. Nutno ještě dodat, že na výrobu recyklovaného 
papíru se spotřebuje pětkrát méně vody, než na výrobu nového papíru. Touto aktivitou hodlají být pracovníci Městského úřadu šetrnější 
k životnímu prostředí. Recyklovaný papír budeme používat i na tisk a kopírování některých dokumentů.   

V oblasti odpadu se snažíme předcházet jeho vzniku, a proto vzniklý odpad důsledně třídíme na papír, sklo, PET-lahve + plasty, 
nebezpečné odpady a baterie. Při úklidu místností používáme ekologické čisticí prostředky a postupy, které šetří životní prostředí. 

Doufáme, že inspirujeme i vás – i doma je třeba třídit odpady. Také v domácích tiskárnách můžete používat recyklovaný papír.       I při 
úklidu se lze zcela obejít bez zbytečné a agresivní chemie. A pitná voda, jak víme z různých testů v novinách, je stejně dobrá z vodovodního 
kohoutku jako kupovaná voda balená. Navíc po jejím vypití nezůstávají zbytečné obaly.      Ing. Milan Komenda, vedoucí odboru životního prostředí 

Výměna řidičských průkazů 
Upozorňujeme všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jejich platnost je 

omezena do konce letošního roku.  
Bližší informace naleznete na úřední desce městského úřadu. Žádosti o výměnu řídičských průkazů se podávají na odboru dopravy MěÚ na 

Nádražní ulici, a to pro všechny řidiče, kteří mají místo trvalého pobytu v regionu Židlochovice. Koncem roku mohou být z provozních důvodů výměny 
řídičských průkazů spojeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním.  

Připomínáme, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto s výměnou řidičského průkazu 
neotálejte!                                                                                                                                                                      Karel Hanák, vedoucí odboru dopravy 

Nejdražší koláč pro hospic 
11. října t.r. se opět uskutečnil v Židlochovicích prodej „Nejdražších koláčů“ pro Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Letošní výtěžek činil 

krásných 26 151 Kč.  Všem, kteří přispěli moc děkujeme.                                                                                                                                                -rt- 

Jaký bude osud historického domu na Strejcově sboru? 
Ve středu 17. října proběhlo ve velké zasedací místnosti městského úřadu setkání zástupců města z občany, kterým není lhostejný osud 

historického domu č .p. 32 na ulici Strejcův sbor. Město v současné době uvažuje o rekonstrukci tohoto domu a jeho využití pro kulturní a volnočasové 
aktivity. 

Na tomto setkání se v živé diskusi jak občané, tak zástupci města shodli, že se jedná o objekt, který má pro město velkou hodnotu z hlediska 
historie nejen obce, ale celého regionu, a nebylo by vhodné přenechat tento dům ke komerčnímu využití. I přesto starosta města upozorňoval, že je 
třeba pro objekt najít takové využití, aby se nestal jen „mrtvým muzeem“. Město přivítá všechny návrhy na využití tohoto objektu v oblasti kultury, 
turistického ruchu a zviditelnění historie obce a regionu.                                                                                                                                                 -rt- 

             Blíží se den, kdy potká několik lidí štěstí v tom, že budou přijati do domu s pečovatelskou službou. Mne to štěstí potkalo před třemi roky a 
čtyřmi měsíci a jsem za to vděčna dřívějšímu městskému zastupitelstvu a rovněž současnému, které v této činnosti pokračuje. Narodila jsem se, rostla 
a zestárla ve stejném domě a známí se divili, proč jej opouštím. Každý jsme jiný. Ale někdo, když zestárne, trpí nemocemi, a když mu ze života odejde 
partner, těžce se sžívá s tím, že zůstal na sklonku života sám, i když děti občas přijedou.  

A to je můj případ. Nevím, zda bych tu ještě byla, kdybych do tohoto zařízení nepřišla. Ač jsme se tu sešli někteří známí, méně známí i cizí, žijeme 
tu každý ve svém soukromí, ale ne sami. Stále se potkáváme, probereme současnost i minulost, navštívíme se, nejsme sami, máme pod střechou 
veselé, někdy smutnější tváře. Všude občas bývá nějaká ta malá bouřka, ale to vždycky přejde, někdy oblačno, jindy bez mráčku. 

Kdybych měla tu moc, jako že nemám, zařídila bych, aby těchto zařízení bylo čím dál víc na úkor méně potřebnějších věcí. Co potřebujeme více? 
Oběd nám přivezou, máme teplo, když je potřebujeme, pokud nemůžeme, udělají nám děvčátka z pečovatelské služby úklid, umytí oken, koupelny, 
nákup, praní atd., to ovšem za poplatek dle ceníku. A teď po dokončení další přístavby budou pečovatelky přímo v domě i s vedoucí paní Brázdovou. 
Uplynulý rok jsme si tu všichni užili dosti ruchu při stavbě, ale to už je za námi a městské zastupitelstvo se k nám za to pěkně zachovalo.  

Je nás tu čtrnáct obyvatel, teď přibude zase asi čtrnáct a je na nás, jak si budeme rozumět. Naší nejstarší občance je 86 roků, já jsem dle stáří 
pátá, nejmladší občan má 56 let. Vždy budu propagovat tato zařízení, pokud to bude možné v klidnější lokalitě.  

Přeji současným i budoucím zastupitelstvům hodně úspěchů, i když vím, že není možné v krátké době stavět další objekt. Avšak i v jejich srdcích 
a duších zůstane ten hřejivý pocit, že umožnili starým lidem dožít zbytek života důstojně, protože, jak říká básník:  

Mnoho je nás kol a kol, jež na rtech smích a v srdci bol a mnoho zase takových, jež na rtech bol a v srdci smích. Však málo, málo nalezneš, jež na 
rtech smích a v srdci též.                                                                                                                                                                                 Marta Skálová  

Srdečně zveme občany na Den otevřených dveří novostavby Domu s pečovatelskou 
službou na Masarykově ulici, který se uskuteční v úterý 20. listopadu od 13 do 17 hod. 
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�  Odpovídáme na vaše dotazy  �  Odpovídáme na vaše dotazy  � 
 

 V usnesení Zastupitelstva města, které se konalo 10. října t. r. je uvedeno, že se ruší regionální turistické informační centrum. Můžete tuto 
záležitost našim čtenářům objasnit?   
       Rozhodně se nejedná o zrušení regionálního turistického informačního centra (RTIC). V rámci vnitřní struktury Městského úřadu jde pouze o 
organizační změnu, kdy do současného odboru školství a kultury s pozměněným názvem odbor kultury, školství a cestovního ruchu, je začleněno i 
informační centrum, a to s účinností od 1. ledna 2008.  RTIC zůstává i nadále v provozu.  

Odpovídala Mgr. Martina Bartáková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Program sportovních a kulturních akcí v listopadu   
 

5. - 23. listopadu –  MKK  –  Výstava prací žáků Základní školy 
� � �  

Pátek 9. a sobota 10. listopadu 17 – 23 hod. – MKK 
Hudebně Filmový Dlabanec 

Pořádá Inspiro. Informace – www.jinak.org. 
� � �  

Sobota 10. listopadu – Ochutnávka vín v rakouské obci Grosskrut 
Odjezd v 9 hod. z autobusového nádraží. Prohlídka zajímavých sklepů. 

 Přijetí starostou na radnici. Večerní mše ve farním kostele se svěcením mladého vína. 
Cena za občerstvení a ochutnávku vín 30 €, jízdné účastníkům hradí MěÚ.  

 Návrat asi ve 21 hod.  
Přihlášky s uvedenou částkou na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 

Pořádá ZO ČZS, vede prof. MUDr. Peter Wendsche.  
� � � 

Sobota 17. listopadu – Setkání důchodců partnerských měst  
Gbely  – Židlochovice 

Program: 14 – 16 hod. prohlídka židlochovických pamětihodností, 16 – 19 hod. beseda  
a zábava v Masarykově sále sokolovny – hraje Donava. 

Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. 
� � � 

Sobota 17. listopadu – Podzimní Buchlovské kopce 
Odjezd v 8 hod. z autobusového nádraží.  

Poplatek 130 Kč, přihlášky na podatelně MěÚ u pí Procházkové. 
 Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk.  

Informace � 604 290 303.  
� � �  

Čtvrtek 22. a pátek 23. listopadu – 18,30 hod. – Městský kulturní klub  
 Honza a Jasněnka  

Pořádá Divadelní a dramatický kroužek. 
� � �  

Sobota 24. listopadu – 9 hod. – Vojelbalový turnaj 
Masarykův kulturní dům (sokolovna - tělocvičný sál) 

Pořádá TJ Sokol a Komise sportu a mládeže RM 
� � � 

Neděle 25. listopadu – 17 hod. – sokolovna – Masarykův kulturní dům   
Koncert cimbálové muziky Hradišťan 
Pořádá Město Židlochovice. Vstupné 190 Kč. 

 Předprodej od 1. 11. v Regionálním turistickém a informačním centru. 
� � �  

Čtvrtek 29. listopadu – 17 hod. – MKK – Skřivánci napříč Kalifornií 
Výstava s besedou o cestě do USA 

� � �  

Zahrada v listopadu 

Dokončíme výsadbu dřevin, včetně zakládání 
živých plotů. Rostliny podle druhu opatříme 
vhodnými kryty na zimní období. Odebíráme 
dřevité řízky opadavých (např. třezalky, tavolníky, 
běžné druhy zimolezu, trojpuk) a stálezelených 
keřů (skalníky, neopadavé dřišťály). Dokončíme 
výsadbu cibulovin. Skalku čistíme od padajícího 
listí. Choulostivé rostliny opatříme nastýlkou. 
Rostliny, které vyžadují zvláštní sušší režim 
(lewisie), opatříme i stříškou proti vlhkosti. 
Zkontrolujeme, zda jsou všechny řezné rány 
ošetřeny ochranným nátěrem. Zkontrolujeme a 
upravíme všechny úvazky a osazené podpůrné 
konstrukce a kůly. 

Pokračujeme v rytí volných záhonků a ploch 
pro jarní výsevy. Zapravujeme hnojiva. 
Vyhrabeme trávníky, včetně spadaného listí. 

Rychlíme cibuloviny pro vánoční výzdobu. 
Můžeme zasadit v interiéru hvězdníky (Amarylis).  

Jestli jsme to již neučinili dříve, odebereme 
řízky ze zazimovaných balkonových rostlin.  

Uklidíme, očistíme a ošetříme veškeré nářadí 
a stroje. Uklidíme zahradní nábytek. Vypustíme 
vodu a odpojíme dočasné elektrické rozvody. 
Dokončíme úklid na zahradě. 

Posklizňové zbytky dáme do kompostu. Do 
květináčů vysazujeme pažitku, petržel a cibuli 
zimní sečku, které pak můžeme pěstovat doma 
během celé zimy. 

Ve volné půdě ponecháváme ozimé zeleniny. 
Ty sklízíme až po přezimování na jaře. 

Uskladněnou zeleninu pravidelně 
kontrolujeme. V listopadu, pokud není ještě půda 
zmrzlá, můžeme vysévat cibuli, mrkev, petržel a 
pastiňák. Těmito podzimními výsevy docílíme 
ranější sklizně. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 

�  �  � 
Dovolujeme si upozornit všechny 

vinaře na www.vinozidlochovice.cz.  
Zatím v nich můžete najít informace o 

židlochovických historických sklepech 
pod radnicí a uvažovaném propojení 

těchto sklepení se sklepy pod bývalou 
Rolnickou záložnou a údaje 

 o židlochovickém vinařství. V nejbližší 
době budou vypracovány další 
zajímavé kapitoly, které budou 

orientovány na vinařské zákonodárství, 
informace o akcích ZO ČZS, 

možnostech nákupu vína atp. 
  

Moudrá slova 
Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat. 

Albert Einstein 
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Sedmička v dějinách Židlochovic – 8. část 

1937 
4. listopadu, když prezident Edvard Beneš hostil na židlochovickém 
zámku rumunského krále Carola II., přijal prezident republiky deputaci 
města v čele se starostou Karlem Svobodou, náměstky Františkem 
Ruibrem, Tomášem Kelblem a městským tajemníkem Aloisem 
Kožouškem.  Deputace odevzdala prezidentovi v kůži vázaný diplom 
čestného občanství města, které mu udělila 28. října 1936. 
1937 
V tomto roce byla dobudována dálková silnice z Brna na Bratislavu. 
Kolaudace v židlochovském úseku byla provedena 13. října 1937. Při 
rekonstrukci této dálkové silnice bylo náměstí vydlážděno šamotkami, u 
mlýna byla vybetonována hráz a silnice byla rozšířena v oblouku příjezdu 
na most. Most přes řeku Svratku byl snížen a příjezd na most z náměstí 
byl vyrovnán s výškou mostu. V Nosislavské ulici (kudy tehdy vedla 
silnice ke hřbitovu a dále do Nosislavi) bylo stoupání vyrovnáno a u 
hřbitova byla silnice poněkud napřímena. Autobusové spojení tehdy 
Židlochovice nikam neměly.  
1957 
V neděli 10. listopadu se konal v obřadní síni Místního národního výboru  
 

 
poprvé v židlochovickém okrese akt vítání novorozeňat do života. Prvním 
uvítaným občánkem byl Mojmír Šlechta narozený 26. září 1957. Pak se 
již vítání novorozeňat, které pravidelně provádí SPOZ, opakovalo 
několikrát do roka a jsou na ně zváni všichni noví občánkové města.  
1957 
Věžní hodiny na kostele byly až do tohoto roku pravidelně obsluhovány a 
natahovány ručně. V r. 1957 byly pak hodinářem Richardem Pfosserem 
z Brna, který tyto hodiny v r. 1949 také sestrojil a na kostelní věž vyzvedl 
a vmontoval, přestavěny na pohon akumulátorem, který je neustále 
dobíjen proudem ze sítě.  
1957 
29. listopadu se zastavila v našem městě turistická výprava z Moskvy. 
Mezi účastníky byli i známí manželky gardového kapitána Marzina 
Rubena, který byl v dubnu 1945 při osvobozování pochován na 
židlochovickém náměstí a později přemístěn na společné pohřebiště do 
Ořechova. Tito známí Natalie Pavlovny Rubenové pátrali po hrobu 
kapitána Rubena a také po památkách na hrdinu Sovětské armády. Tím 
byl navázán styk s rodinou tohoto osvoboditele.   

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

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

�

 

 

 

 

 

Moudrá slova 
 

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí. 

Největší záhadou lidstva je umění pochopit odvádění daně z příjmu. 
Oba citáty Albert Einstein 
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To nejlepší pro Vás z p říspěvků Fondu prevence 

 v roce 2007  
� Preventivní očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě 
� Očkování proti rakovině děložního čípku 
� Ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané MŠ, ZŠ, SŠ 
� Příspěvek na masáže, pohybové aktivity 
� Příspěvek na plavání kojenců a dětí 
� Příspěvek na dárce krve a kostní dřeně 
� Příspěvek na vitaminový přípravek pro těhotné ženy + DVD 

„Jak prožít zdravé těhotenství“ 
� Pilotní projekt „Stomatologická prevence dětí“ 
� Volný vstup na bazén v Brně, Blučině, Hustopečích u Brna, 

Vyškově 
 

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance? 
Využijte možnost zaregistrovat se k 1. 1. 2008 a získat tak 

poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup potravinových doplňků a 
antikoncepčních přípravků.  

Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového 
klienta.  

Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:  
 
Regionální pracovišt ě Brno Kontaktní místo Židlochovice  
Kobližná 19 Masarykova 734 
Brno Židlochovice 
���� 542 424 150-151 ���� 547 237 255   
Úřední hodiny Úřední hodiny 
Po, St 8 - 12    13 - 17 Út 8 - 11 
Út, Čt  8 - 12    13 - 15 Čt 13 - 16 

www.zpma.cz            info@zpma.cz       Modrá linka 844 125 124 

 

Řádková inzerce 
Na tomto místě zdarma uveřejníme tři řádky vaší inzerce 

	  	  	 
Vše po ČSL legiích 1914 – 1920 ve F, I, Rusku 

 a Ruské carské a RA.  Nabídněte. � 607 550 054 
  

Koupím knihu „Historie židlochovických domů“ od J. Burka. 
�  547 238 390 

 
Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
FengShui - harmonie kolem nás -  vhodné vybavení interiéru 
  

Fengšuej -  různé techniky od A-Z , které příznivě ovlivňují život 
   
Kam na jižní Moravě - 400 tipů na výlety s fotografiemi 
   Kam v jižních 

Čechách - 400 tipů na výlety s fotografiemi  
  Pád Berlína  
- osudy Berlíňanů, kteří prožívali 2. světovou válku 
  333 tipů a triků pro 
internet - příručka pro začínající i pokročilé  
  Outlock 2007 - podrobná 

uživatelská příručka  
  Malování, tapetování, nátěry . bytové úpravy pro 
kutily 
   

Pro mládež:   

Papírové dekorace na stůl 
  Papírové dekorace do oken 
   

  Skládané ozdoby z papíru  
  Co se to tam dole děje? – informace o 
tom, jak děti prožívají pubertu 
  Dospívání kluků – barevně ilustrovaná 
publikace pro kluky a rodiče 
  Dospívání dívek – barevně ilustrovaná 

publikace pro dívky a rodiče  
   Naše Andulka – rádce pro chovatele 
  
Začátky rybaření pro kluky a holky – nadšený rybář radí začínajícím  
  

Zvířata – dětská encyklopedie  
  Otázky a odpovědi pro pochopení 
historie  
  Věda a technika – známá témata v novém pojetí 
  Domácí 
zvířata – kniha pro děti, které mají rády zvířata 
  Bolek a Lolek - ať žije 

sport 
  Data světové historie -  
bohatě ilustrovaná encyklopedie pro celou rodinu  
  

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením Brno - venkov 
oznamuje, že opět poskytuje 

 Poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením 

 na detašovaném pracovišti v Židlochovicích 
vždy první úterý v měsíci od 9 do 12 hod.  

v Městském kulturním klubu. 
Případné dotazy  � 724 976 505 



 

  TIP NA VÝLET 
 

Hrad Svojanov a Toulovcovy Maštale 
Svojanov, hrad na pomezí Čech a Moravy v okrese Svitavy, nad 

údolím Křetínky. Počátky historie hradu spadají do období kolonizace 
odlehlých koutů zemí koruny české, kdy tudy procházela obchodní 
stezka. Přemysl Otakar II. na této zemské cestě, která se zvala 
Trstenická, zřizoval osady a pevnosti. A tak asi roku 1260 tu byl založen 
královský hrad. Když král padl na Moravském poli, jeho vdova Kunhuta 
užívala tento hrad spolu s vedlejším nově založeným hradem 
Fürstenbergem jako věnný majetek. Kunhuta se pak provdala za  Záviše 
z Falkenštejna a ten svojanovskou pevnost přestavěl, aby ho dobře 
reprezentovala. Po Kunhutině smrti sem přivedl v roce 1278 uherskou 
princeznu Alžbětu. Záviš si představoval, že český král s uherským 
králem vytvoří spojenectví proti Habsburkům a on sám z toho vytěží 
významné postavení. Žili prý na hradě v královském přepychu. Závišův 
vliv však odporoval představám české šlechty a tak v r. 1289 byl 
s mlčenlivým souhlasem Kunhutina syna Václava II. sťat. V době 
husitských válek byl hrad zastaven pánům z Boskovic. Roku 1435 přešel 
trvale do jejich majetku.  V  r. 1569 hrad zničen požárem, po němž 
následovala rozsáhlá renesanční přestavba. Za třicetileté války dobyt 
Švédy.  Od 17. stol. nebyl obýván, roku 1842 vyhořel a poté zchátral. – 
Zachována mohutná válcová věž s břitem, opevnění, hradní palác a 
zbytky obytných budov.  

 Do Svojanova se nejlépe dostanete po silnici č. 43 (E461). Odbočíte 
v Brněnci a asi po osmi kilometrech se dostanete do obce Svojanov. 
Odtud je to už jen kousek na hrad.    

Toulovcovy Maštale (přírodní rezervace) jsou ojedinělým souborem 
skalních útvarů, hlubokých kaňonovitých údolí, skalních měst, jeskyní i 
samostatných skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínají – 
Kolumbovo vejce, Pancéřová loď, Kazatelna atp. Oblast je protkána 
hustou sítí turistických stezek s vlastním značením, na kterých se lze 
občerstvit z častých studánek. Podle pověstí se zde ukrýval loupeživý 
rytíř Toulovec.  

V blízkosti jsou také Městské Maštale. Obojí se nalézají v blízkosti 
Boru a Proseče u Skutče. Ze Svojanova můžeme pokračovat silnicí přes 
Bystré a Jedlovou do Poličky, potom asi 8 km pojedeme po silnici Svitavy-
Hlinsko a brzy odbočíme do Proseče. V Proseči je v roubeném domku č. 
61 rodný domek spisovatelky Terezy Novákové (1853–1912), autorky 
románů Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti čistého živého, Drašar.  

Pozorný turista nevynechá rodiště hudebního skladatele Bohuslava 
Martinů – Poličku a nádhernou Litomyšl – rodiště Bedřicha Smetany. 
Atraktivním zámkem na sever od Proseče jsou Nové Hrady.  

Čerpáno z Cestovní knihy – autem po Čechách, Moravě a Slezsku, vydáno 2006

 
 
 

• Letošní 140. výročí narození Petra Bezruče bylo důstojně vzpomenuto výstavou Petr Bezruč a Antonín Vašek s podtitulem 
Má osoba byla tu vedlejší – šlo o hasnoucí kmen. Výstava byla zahájena vernisáží 10. října v Památníku písemnictví v areálu 
benediktinského kláštera v Rajhradě. Zúčastnilo se jí asi 60 návštěvníků. Zajímavé dokumenty ze života Antonína Vaška i 
jeho syna Petra Bezruče připomínají nejen jejich vazby na české Slezsko, ale ukazují také lásku Petra Bezruče k jižní 
Moravě. Reportáž z této výstavy uvidíte ve vysílání televizního regionálního zpravodajství. Škoda, že na výstavě nejsou 
vzpomenuty i Bezručovy vztahy k Židlochovicím. Chystáme se je připomenout na připravované výstavě 90 roků od vzniku 
Československa, která bude v říjnu 2008 v našem městském kulturním klubu.  

• 110 let své činnosti oslavuje ochotnické divadlo v Boleradicích. Zahajovalo hrou podle románu Karoliny Světlé Kříž u potoka. 
V roce 1897 svolal tehdejší farář Filip Toufar a učitel Cyril Metoděj Hladký „zkoušku PT ochotníků“. Nezůstává bez zajímavosti, že v době 
největšího rozmachu televize začíná také doba největšího rozkvětu boleradického divadla. Soubor také podnikl zájezdy do Švédska, USA, 
Rakouska, Anglie a Slovenska. Divadlo nabízí po celý rok představení všech možných žánrů a má také speciální program pro děti. O úspěšnosti 
divadla svědčí také skutečnost, že sehnat lístek na poslední chvíli je téměř vždy problém. V současnosti má boleradické divadlo novou budovu.  

• 13. září udělilo na svém zasedání Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Cenu Jihomoravského kraje několika významným osobnostem. V oblasti 
hudby je mezi odměněnými zakladatelka a vedoucí Židlochovického dětského sboru Skřivánek Zdeňka Vrbová. Gratulujeme!  

V sobotu 10. listopadu se koná burza sportovních potřeb v Masarykově kulturním domě. 
Hodina bude upřesněna v hlášení městského rozhlasu. 

 

 
 
 

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 Bc. 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 

 

  Zaznamenali jsme 
 

Brněnská firma hledáBrněnská firma hledáBrněnská firma hledáBrněnská firma hledá    
    pro provozovnu vpro provozovnu vpro provozovnu vpro provozovnu v    OpatovicíchOpatovicíchOpatovicíchOpatovicích    

        strojního zámečstrojního zámečstrojního zámečstrojního zámečníkaníkaníkaníka    
    pro kovovýrobu.pro kovovýrobu.pro kovovýrobu.pro kovovýrobu.    

Svářečské oprávnění vítáno.Svářečské oprávnění vítáno.Svářečské oprávnění vítáno.Svářečské oprávnění vítáno.    
    ����    547547547547    240 999240 999240 999240 999    

Regionální turistické a informační centrum 
nabízí:  

film na DVD Na břehu řeky Svratky – 150 Kč 
 a publikaci Židlochovické vinařství – 100 Kč 

�  �  � 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

TGM v Židlochovicích  
 Židlochovice na starých pohlednicích 

            Židlochovické mosty a lávky 
Židlochovické hospody 
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