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Školní budova na Coufalíkově náměstí 
číslo 371 má zajímavou historii. 

Původně byla postavena jako obecní 
dům (Gemeindehaus), avšak hned od 

jejího postavení v roce 1913 
a vysvěcení 4. ledna 1914 byla 

propůjčena české škole, která tam 
zůstala až do šedesátých let minulého 

století. V souvislosti s nově postavenou 
školní budovou na Tyršově ulici 611 
byla budova na Coufalíkově náměstí 

postoupena Vysoké škole zemědělské 
v Brně zároveň s vedlejší 

školní budovou č. 256. 
V roce 1990 se MěNV za podpory 

Občanského fóra zasazoval o vrácení 
obou budov. Nejprve bylo jednáno 

s tehdejší Vysokou školou zemědělskou 
v Brně, která předání budov zamítla. 

Teprve po dalších obtížných jednáních 
s Ministerstvem školství a VŠZ byly 

budovy v roce 1991 vráceny 
do majetku města a nadále slouží 

židlochovickému školství. 
 
 

Výběr z usnesení RM 18. dubna 2008 

RM rozhodla: 
� pořídit u ZŠ Komenského ul. reflektor, který 

osvětlí přístup ke škole 
RM ukládá: 
� předložit do RM návrhy na ocenění za zásluhy o 

město Židlochovice  

 Výběr z usnesení RM 9. května 2008 

RM rozhodla:  
� provést nezbytný nátěr oken přední části domu 

s pečovatelskou službou na Masarykově ul. 115 
RM ukládá kulturní komisi: 
� hledat řešení odvodnění plánovaného chodníku 

v Nádražní ulici 
RM rozhodla: 
�  provést opravu výtluků na místních komunikacích 

v ceně do 60 tis. Kč včetně DPH 
RM schválila: 
�  změnu domácího řádu Domu s pečovatelskou 

službou dle návrhu sociální a zdravotní komise  
RM ukládá: 
� vypracovat návrh možného řešení autobusových 

zastávek na komunikaci  II/425 u sídliště v obou 

 

 
 směrech a na Tyršově ulici ve směru na 
 Hrušovany u provozovny VAS 
RM jmenovala: 
�  konkurzní komisi v souladu s příslušnými 

ustanoveními na obsazení místa ředitele ZŠ 
RM doporučuje:  
�  prominutí poplatku ze vstupného na kulturní akci 

Summer open air, která se bude konat 19. 7. 2008 
a povoluje konání akce do 24 hodin 

RM schválila: 
�  harmonogram zadání veřejné zakázky na pořízení 

cisternové automobilové stříkačky a zároveň 
jmenovala výběrovou komisi na tuto veřejnou 
zakázku  

RM ukládá tajemníkovi: 
�  vypsat výběrové řízení na místo vedoucího odboru 

dopravy 
�  vypsat výběrové řízení na obsazení místa 

sekretářky starosty 
�  vyhlásit nabídku na obsazení místa kronikáře 

města 
RM souhlasí:  
�  s uvolněním finančních prostředků na dokrytí 

dotace pro Fotbalový klub ve výši do 40 tisíc Kč 
 

 
RM rozhodla: 
�  povolit restauraci La Verdadera Havana zahrádku 

s termínem do 30. 6. 2008 

Výběr z usnesení ZM 23. dubna 2008 

ZM rozhodlo: 
�  vykoupit parcely v k.ú. Židlochovice potřebné pro 

realizaci dostavby cyklostezky Brno-Vídeň za 
cenu 30 Kč/m2 

ZM schvaluje: 
�  smlouvu o pronájmu pozemků o budoucí kupní 

smlouvě uzavřenou mezi městem Židlochovice a 
společností ARKONT 

ZM rozhodlo: 
�  neprovádět změnu územního plánu v lokalitě Vlky, 

tj. na pozemcích podél silnice II/416 směrem na 
Blučinu v přírodním parku Výhon 
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Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice  
radnicez radnice Zpráva o činnosti komise k projednávání přestupků 

Komise k projednávání přestupků města Židlochovice vykonává přestupkovou agendu pro 23 obcí na základě uzavření smlouvy s každou z těchto 
obcí. Za přestupek může komise uložit tyto sankce: – napomenutí, – pokutu, – zákaz činnosti, – propadnutí věci. 

V minulém roce bylo oznámeno 176 přestupků, z toho ve 49 případech komise rozhodla o udělení pokuty. Na pokutách v roce 2007 bylo uloženo 
53 800 Kč. 

Z celkového počtu 176 přestupků bylo zpracováno 28 oznámení o přestupku, kterých se měli dopustit občané Židlochovic nebo byly tyto přestupky 
spáchány na území města – v těchto případech se komise zabývala přestupky podle těchto paragrafů zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů: 3x dle § 46 – přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní správě, 1x dle § 47 – přestupky proti veřejnému pořádku, 17x 
dle § 49 – přestupky proti občanskému soužití, 7x dle § 50 – přestupky proti majetku.                                        Jana Krišpínová, odbor vnitřní správy MěÚ 

 
Změny ve vydávání cestovních pasů 
Dnem 25. dubna 2008 nabyla platnosti novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a z toho vyplývá, že od tohoto data se vydávají 

cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občany mladší 5 let.  
Doba platnosti je pět let a správní poplatek činí 100 Kč. 
Pořizování takového cestovního pasu probíhá stejně jako u dospělých, kdy snímek obličeje dítěte pořídí přímo na úřadě a žádost se zde také 

vytiskne elektronicky. Zákonný zástupce občánka je povinen předložit doklad o státním občanství a rodný list dítěte.  
Cestovní pasy, kdy zákonný zástupce vyplňoval žádost a dokládal 2 fotografie dítěte, se vydávají nadále, ale jako tzv. rychlopasy, kdy jeho 

platnost je 6 měsíců a správní poplatek u občanů do 15 let činí 1 000 Kč. Je nutné doložit stejné doklady jako u žádosti o biometrický pas.  
Další možnosti jak cestovat s dítětem, je přípis dítěte do 10 let do cestovního pasu zákonného zástupce. Je nutné doložit rodný list dítěte, 

popř. osvědčení o státním občanství dítěte. Poplatek činí 50 Kč. Žádost lze podat pouze na MěÚ Židlochovice a nikoli na matričních úřadech, jako 
tomu bylo v minulosti. Přípisy se neprovádějí na počkání, ale vyhotovují se následující úřední den.                        Ivana Giňová, odbor vnitřní správy MěÚ 

Základní informace o rozšíření IDS na Židlochovicku 
Od 14. 12. 2008 bude rozšířen Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje o další obce. Rozšíření na Hustopečsko se významně dotkne i 

regionu Židlochovicko, a to zejména pro cestování ve směru Hustopeče – Židlochovice – Brno.  
Budou zavedeny nové tři autobusové linky: 521 – Hustopeče – Židlochovice – Hrušovany u Brna a zpět, 522 – Hustopeče – Šitbořice – 

Židlochovice – Hrušovany u Brna a zpět a 505 – Židlochovice – Rajhrad – Brno (Zvonařka) a zpět. Na linky 521 a 522 bude navazovat vlak – linka S3 
v Hrušovanech u Brna. Autobusy mají zastavovat v blízkosti vlaku. Linka 505 má obsluhovat zejména průmyslovou zónu před Brnem (Modřice, 
Heršpice). 

To znamená, že současný počet linek autobusů ve směru Židlochovice – Rajhrad – Brno a zpět bude podstatně snížen. Avšak vzhledem 
k možnosti cestovat i vlakem bude celkový počet spojů vyšší.  

Cestující, kteří nyní Židlochovice ve směrech Hustopeče Brno v podstatě jen projíždějí, budou muset přesednout na jinou linku. 
Zajímavost pro srovnání: autobus Brno – Židlochovice má jízdní dobu  30min. Jízda vlakem z Brna přes Hrušovany a s přestoupením na autobus do 
Židlochovic má trvat 35 minut. Jízdní řády a bližší informace jsou k dispozici na www.idsjmk.cz.  Zpracovala Ing. Z. Koutná podle informací KORDISu JMK 

Měření hustoty silniční dopravy na křižovatce v Židlochovicích  
Ve čtvrtek 3. dubna 2008 mohli občané Židlochovic vidět studenty kvarty místního gymnázia zapisovat hustotu provozu na místní křižovatce. Toto 

měření se uskutečnilo v rámci projektové výuky zeměpisu již popáté. Vždy v dvouletých intervalech provedli studenti měření intenzity provozu od 6.00 
hodin do 18.00 hodin. Měření byla prováděna vždy v dubnu, a to v úterý nebo ve čtvrtek, aby výsledky nebyly zkresleny např. začátkem či koncem 
pracovního týdne a bylo je možné vzájemně srovnávat. Nikdy nedošlo k událostem, které by výrazně ovlivnily průjezdnost křižovatkou, např. dopravní 
nehoda, uzavřená dálnice apod.  

Zatímco v roce 2000 projelo křižovatkou 7 676 motorových vozidel, letos to bylo již 10 264 vozidel. Přesto je zajímavé, že rekord z roku 2006 
(10 628 automobilů) nebyl překonán. Máme také zpracovány počty i druhy vozidel a směr jejich jízdy včetně grafů, avšak jejich uveřejnění by přesáhlo 
možnosti i rozsah Zpravodaje.                                                                                                                                                         RNDr. Jiří Kubeš, ředitel 

Počty automobilů projíždějících křižovatku u mostu v uvedených časových intervalech 
 2000 2002 2004 2006 2008 

6:00 – 7:00 hod. 513 669 694 774 799 

7:00 – 8:00 706 678 803 887 710 

8:00 – 9:00 586 747 703 698 818 

9:00 – 10:00 649 704 713 844 827 

10:00 – 11:00 693 717 845 970 777 

11:00 – 12:00 642 698 795 901 753 

12:00 – 13:00 630 667 703 791 737 

13:00 – 14: 00 600 683 804 969 823 

14:00 – 15:00 632 830 876 992 1015 

15:00 – 16:00 716 817 917 1000 1023 

16:00 – 17:00 765 962 916 913 1117 

17:00 – 18:00 544 683 748 889 865 

Celkem 7 676 8 855 9 517 10 628 10 264 
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Program sportovních a kulturních akcí v červnu   
Neděle 1. června – 18. hod. – Violoncellový recitál Jana Škrdlíka 

v zámecké kapli s paralelně promítaným filmem podle předlohy Debussyho,  
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek na RTIC. Pořádá město Židlochovice. 

� � � 
Středa 4. června – 19.30 hod. – Recitál Lenky Filipové  

v Masarykově kulturním domě. Vstupné 200 a 240 Kč.  
Předprodej vstupenek na RTIC. Pořádá město Židlochovice. 

� � � 
Sobota 7. června – Výlet k Svátku dětí do termálních lázní v Dunajské Strede  

 � � � 
Sobota po celý den – Ukončení sezóny – bližší informace na plakátcích 

Pořádá TJ Sokol na tenisových kurtech v Masarykově kulturním domě. 
� � � 

Čtvrtek 12. června – 16.30 hod. – Den otevřených dveří v keramické dílně  
na Coufalíkově náměstí 256 spojený s výstavou prací. Pořádá Sdružení 

Židlochovice. 
� � � 

Pátek 13. června – 15.30 hod. – Loučení se školkou 
v MŠ na sídlišti. Zúčastní se členové SPOZ. 

� � �  
Pátek 13. června –  18 hod. – cyklus Povídání o víně –  

Dornfelder. Pořádá vinotéka RTIC pod radnicí. 
� � �  

Sobota 14. června – Setkání důchodců partnerských měst Gbely a Židlochovice 
Odjezd v sobotu 14. června ve 13 hod. z autobusového nádraží. Pořádá SPOZ. 

 � � � 
Sobota 14. června – po celý den – Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody 

Pořádá Myslivecké sdružení v chatě v Hájku. 
� � � 

Pondělí 16. června – 15 až 17 hod. – Malování v zahradě  
Pořádá Základní umělecká škola u Robertovy vily. 

� � � 
Čtvrtek 19. června 19 hod. – zámek – Koncert učitelů a bývalých absolventů  

Základní umělecké školy k jejímu 60. výročí založení.  
� � � 

Pátek 20. a sobota 21. června – Putování Orlickými horami   
Přihlášky nejpozději do 16. června přijímá pí Procházková na podatelně MěÚ. 

Přihlášeným účastníkům bude sdělena cena a zároveň předány údaje o programu. 
 Pořádá Klub židlochovických turistů, vede Mgr. Miroslav Cvrk. Informace � 604 290 303.  

� � � 
Neděle 22. června – 9 hod. – Soutěž mladých hasičů  

na stadionu. Pořádá SDH.   
  � � � 

Neděle 22. června – 15 hod. – Cyklistická soutěž pro děti 3 – 10 let  
v zámeckém parku. Pořádá Orel.  

� � � 
Středa 25. června – 17 hod. – Školní akademie gymnázia 

v Masarykově kulturním domě 
� � � 

Pátek 27. června – 21.30 hod. – letní kino – Alvin a Chipmunkové – 
film k ukončení školního roku. Vstupné pro děti 20 Kč. Pořádá město Židlochovice.  

� � � 
Sobota 28. června – Turnaj v nohejbalu na fotbalovém stadionu. 

Pořádá KSM RM. Bližší informace na plakátcích. 
� � � 

TJ Sokol a Sport Aréna Brno pořádají jednodenní výlet do Vídně po cyklostezkách 
 kolem Dunaje na kolečkových bruslích. Termín bude upřesněn. 

 Informace a přihlášky � 602 773 020 – Milena Moudrá. Pozor! Omezený počet účastníků!  
� � � 

PŘIPRAVUJEME: 
na červenec a srpen – Letní večery 

- Divadelní večer 
- Večer s moravskou lidovou písní—Mužácký sbor ŠATAVAN ze Žabčic 

- Irský večer—taneční soubor DÉMÁIRT a kapela THE BOTTLEWASH BAND 
� � � 

 

Zahrada v červnu  
Letničky v truhlíku i na zahradě pravidelně zaléváme 
a přihnojujeme. Koncem měsíce již můžeme vysévat 
dvouletky (hvozdíky, zvonky, náprstníky, divizny). U 
skalniček veškerou péči nyní soustředíme především 
na pletí a občasnou zálivku. 
Většina cibulovin již zatáhla, případně k tomu nemá 
daleko. Tulipány, hyacinty, krokusy a některé další 
druhy z půdy po zatažení vyjmeme a uskladníme na 
suchém místě, aby přes letní, často deštivé počasí 
v půdě neuhnívaly.  
U vzrůstných odrůd jiřinek musíme začít myslet na 
podepření stonků, na kterých se příští měsíc budou 
objevovat květy. Stejně tak bude nutná opora 
z mečíků. 
Balkónové rostliny ve velkých nádobách a „letněné“ 
pokojové květiny je třeba dostatečně zalévat a hnojit. 
U leknínů hlídáme výskyt škůdců, především mšic. 
Při napadení listy omýváme proudem vody (mšice tím 
výrazně omezíme). 
U růží je červen měsícem pletí, kypření a 
přihnojování na list. Pokud již nalezneme první listy 
napadené černou skvrnitostí, odstraníme je. Koncem 
června máme největší naději na úspěšné bylinné 
řízkování. 
Stále můžeme vysazovat dřeviny v kontejnerech. 
Přihnojujeme okrasné dřeviny. U naroubovaných 
dřevin povolujeme úvazky, neboť rouby jsou již 
přirostlé a narůstají. Začínají naplno dozrávat třešně, 
jahody, angrešt, koncem měsíce pak rané odrůdy 
černého, červeného a bílého rybízu a první maliny. 
Přihnojujeme stromy a keře rychle působícími 
hnojivy. 
Vylamujeme nebo odřezáváme postupně vlky, které 
se vytvořil na horních stranách větví a výhonů, a to 
především u přehoustlých korun. Odstraňujeme 
nadbytečné, zejména slabé letorosty v bobulovinách. 
Prosvětlíme koruny broskvoní časně letním řezem. 
Provádíme podlom u révy vinné. Odstraňujeme 
nežádoucí obrost na kmíncích a vylamujeme 
přebytečné letorosty. Může docházet k rozvoji 
houbových chorob. Je proto třeba věnovat pozornost 
ochraně proti plísni révy vinné – perenospoře a padlí 
révy vinné. Za teplého a suššího počasí může 
docházet k rozvoji padlí révy vinné. 
Vyséváme vodnici, karotku, červenou řepu salátovou 
a mangold. Koncem měsíce můžeme začít výsev 
ředkve. Z listových zelenin vyséváme letní odrůdy 
salátu hlávkového a salát listový, čínské zelí nebo 
fenykl sladký hlíznatý. 
Kedlubny pro podzimní sklizeň vyséváme koncem 
května a začátkem června. Do konce června můžeme 
vysévat keříčkové fazole. V polovině měsíce 
vyséváme brokolici pro podzimní sklizeň. Začátkem 
června můžeme ještě vysévat kapustu kadeřavou. 
Předpěstovanou sadbu póru vysazujeme do brázd 
hlubokých asi 10 cm. Před výsadbou zkrátíme listy i 
kořeny a sázíme do sponu 50–60 x 10cm. 
Ve skleníku začínáme sklízet první plody rajčat, 
paprik a okurek. Na venkovních záhonech sklízíme 
hlávky raných odrůd zelí a kapusty, salát, hrášek 
karotku, pór letní, ředkev aj. 
Uvolněné plochy po sklizni zelenin vyčistíme od 
plevelů a posklizňových zbytků a znovu je 
osejeme nebo osázíme následnými plodinami, 
aby půda nezůstala ležet ladem. 

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
�  �  � 

Máte zájem navštívit Veletrh zahradní 
architektury a úprav okolí staveb v rakouském 
Tullnu?  Letos se koná od 28. srpna do 1. září.  

 Cena asi 400 Kč + vstupné 7 € si hradí 
účastník, skupiny mají slevu.  

Zájemci nechť se přihlásí u předsedy ČZS  
 p. Jana Šotnara na ���� 547 234 075  

 do konce června. Informace: 
www.gartenbaumesse.at 



Třetí ročník Velikonočního festivalu pěveckých sborů 
 

K výstavě obrazů Jana Urbánka – Vzpomínka na Mušov a lužní lesy 
 

KLUB MAMINEK BUDULÍNEK 
 

Ve čtvrtém velikonočním týdnu proběhl v židlochovickém kostele 
Povýšení Svatého Kříže třetí ročník festivalu pěveckých sborů. Během 
dvou hodin se představilo pět samostatných těles. Po úvodním slovu 
sbormistryně a hlavní organizátorky festivalu Zdeňky Vrbové se představil 
přípravný sbor ZDŠ Skřivánek. 

Svým vystoupením předznamenal celou dramaturgickou myšlenku 
koncertu. Tou v podstatě bylo představení duchovní hudby a jejího vývoje 
od středověku po současnost. Starý hymnus, jenž je veršem z mešního 
ordinárního zpěvu Agnus dei, Dona nobis pacem (Dej nám mír) zazpíval 
malý Skřivánek přesvědčivě a barva jejich hlasového projevu se příjemně 
poslouchala. 

Dále se představil Smíšený pěvecký sbor Vranovice – Hustopeče. Po 
meditativně laděném úvodu písně Pane vzpomeň na mě soubor provedl 
pravoslavný zpěv Bogoroditse Dievo. Velmi vydařeným číslem byl Duch 
páně od Antonína Šmardy st., skladatele a zakladatele sboru. Skladbu 
s většími melodickými skoky a prokomponovanými hlasy soubor 
interpretačně dobře zvládnul. Současně tak vzdal hold významné 
osobnosti. 
      Slovensko reprezentoval Chrámový pěvecký sbor z Gbel, které jsou 
rovněž partnerským městem Židlochovic. Jejich repertoár tvořily většinou 
modernější křesťanské písně. Svým výkonem zaujal Stanislav Vlk, který 
své tenorové sólo zvládl opravdu bravurně.  
      Z blízkého Brna se přijel představit dětský soubor Primavera pod 
vedením Kataríny Mušlejové. Své vystoupení otevřel francouzským  

   hudebním anonymem Alle psallite cum luia ze 14. století. Sbor 
nastupoval ze zadní části kostela a během své cesty k oltáři zpíval 
zmíněnou skladbu. Mrazivá atmosféra tohoto zpěvu byla podtržena 
červeno-rubínovými kostýmy, které byly inspirovány mnišskými kutnami. 
S naprostými interpretačním přehledem Primavera provedla hymnus od 
Randalla Thompsona. Skladba směřovala od pianissima po dynamický 
vrchol ve fortissimu , aby opět meditativně skončila. Sbor zde předvedl 
svou technickou, intonační i dynamickou vyzrálost. Totéž můžeme říci o 
provedení skladeb Ilji Hurníka nebo Bohuslava Martinů. Petrklíč 
Bohuslava Martinů patří ke klenotům české hudby a posluchač z nich 
může hmatatelně vycítit, jak citlivý měl vztah skladatel k lidové písni, 
folkloru a své rodné zemi, do které se díky komunistickému režimu 
nemohl nikdy vrátit. 

Závěr festivalu patřil pořádajícímu židlochovickému Skřivánku. 
Soubor představil skladby vrcholné světové hudební literatury. Vedle 
kánonu Jubilate Deo to bylo Dvořákovo Largo z 9. Symfonie e-moll na 
slova Veliký Bože náš nebo Sbor Židů od G. Verdiho. Dvořákovu skladbu 
podal Skřivánek citlivě a vytvořil tak v kostele velmi příjemnou meditativní 
atmosféru. Vrcholem byly Travačky od Jiřího Temla, které sbor zazpíval 
s intonační jistotou a přesvědčivým výrazem.  

Letošní festival vyvrcholil skladbou Dona nobis pacem, kterou 
zazpívaly vystupující sbory společně. Vznikla tak prostorová interpretace, 
která byla ve středověku pro tento druh hudby běžná.                                                                                                             

Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC Židlochovice 

Od 25. dubna tohoto roku probíhá v Městském kulturním klubu 
v Židlochovicích výstava obrazů Jana Urbánka. Jedná se o kolekci prací, 
které vznikaly na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let v souvislosti 
s proměnami krajiny lužních lesů pod Pálavou. 

 Zachycoval tehdy ještě spolu s jinými malíři, akademickým malířem 
Josefem Tomanem a Bohumilem Žateckým, mizející svět divokého 
lužního lesa, jež byl neodmyslitelnou součástí tohoto kraje, ale i 
odcházení obce  Mušov. Nejprve odešli lidé a pak postupně mizela i jejich 
obydlí. Jan Urbánek jako jeden z mála zachycuje tento proces výtvarnými 
prostředky. Jeho opuštěné domy a stodoly jsou zachyceny 
neidealizované, ovšem s vědomím fatálnosti tohoto procesu, a tedy i 
s citovým zaujetím. Výrazovými prostředky jsou mu především pastel a 
olejomalba na menším a středním formátu. Zejména technika pastelu, 
která dovoluje bezprostřední záznam, je zde využita jak v expresívních 
obrazech využívajících chvatných svazků čar a jasnějších barevných 
akordů, tak i v klidnějších elegických polohách, kde zachycuje torza 
lužních lesů, které jako by hladil po korunách stromů. Jan Urbánek má 
k přírodě bytostný vztah, mnozí lidé jej znají jako zkušeného zahrádkáře a 
pěstitele ovocných dřevin, jiní jako citrusáře, další co by věhlasného  

 

vinaře. Nesmíme rovněž opomenout botaniky a rybáře. Jistě jsem ve 
svém výčtu něco vynechal.    

Ovšem osobně jsem se s Janem Urbánkem seznámil v roce1979 
v Berlínském Studiu Otto Nagell, kde jsme se učili pod vedením 
věhlasného grafika Knuta Norberta Firchaua různým grafickým 
technikám. Tedy v období, kdy vznikala zde prezentovaná kolekce. 

Dlouholetou profesí autora bylo písmomalířství, průpravu k volné 
tvorbě získal pod vedením Marie Helgy Heindlové na tehdejším OKVS 
Brno II, kde začínali mnozí později profesionální výtvarníci. Rovněž 
přátelství s Josefem Tomanem, který učil na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Brně, a jejich společné cesty do plenéru utvářely a formovaly 
pozdější podobu prací Jana Urbánka. Jde tedy o výtvarná díla poučeného 
autora, jehož jedinou nevýhodou je jeho vpravdě renesanční záběr. A tak 
je dosud znám spíše svým jedinečným tramínem a sbírkou orchidejí.  

Výstava v Městském kulturním klubu v Židlochovicích se pokouší 
tento nedostatek napravit. Nezbývá než autorovi popřát i nadále 
zkoumavý pohled a pevnou ruku. Další jeho obrazy, které se věnují 
tématu zátiší, můžete shlédnout ještě do 3. června v galerii Městské 
knihovny v Hustopečích na Nádražní ulici č. 198/20.                  Libor Jaroš 

                                                                                                                                                          

Maminky, tatínci, babičky, dědečci, chůvičky, zkrátka všichni, kteří 
hlídáte malé dětičky do 3 let věku, nebo Vás nevzali do školky, přijďte se 
podívat do našeho stále více se rozrůstajícího „Klubu maminek 
Budulínek“.  

Na každý den v týdnu, vyjma pátku, připravujeme pro Vaše „malé 
skřítky Budulínky“ zajímavá výtvarná, hudební, sportovní a dokonce i 
pohádková setkání, plná skvělého tvoření, pohádek, říkadel, písniček, 
básniček a tematických cvičení. 

V pondělí začínáme v 10,00 hod. v MKK Výtvarnou dílničkou, 
vedenou lektorkou M. Grycovou. V úterý je v mateřské školce výuka 
hudební školy Yamaha pro děti od 18-ti měs. – 4 roky. Středa děti určitě 
zaujme Pohádkovou hernou a ve čtvrtek se rodiče s dětmi v tělocvičně 
sokolovny protáhnou na nářadí, gymnastických míčích a dalších skvělých  

 
 

pomůckách pro cvičení s dětmi. Veškeré uvedené aktivity jsou blíže 
popsány na stránkách klubu www.kmb.estranky.cz 

Vzhledem k tomu, že naše dětičky rostou a odchází do školky, 
hledáme nové podnikavé maminky, které se rády zapojí do organizování 
a chodu našeho klubu nějakou zajímavou aktivitou. 

Bude-li v budoucnu větší zájem, jsou nachystané zajímavé 
přednášky pro nastávající i stávající maminky i tatínky na rodičovské 
dovolené. 

Proto neváhejte, přijďte se za námi podívat a posuďte sami, jestli 
Vám naše společenství může něco nabídnout.  

Nezapomínejte, že nejdůležitější období dítěte je do 3 let věku, proto 
vše co děláme pro naše nejmenší dnes, se nám bezpochyby v budoucnu 
mnohokrát vrátí.  

                  Za všechny maminky a děti navštěvující klub Lenka Betášová      
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Smíšenka slouží už třicet let 
 

Jak se mluvívalo na počátku minulého století 
 

Měnová reforma 1953 
 

V domě č.p. 39 v Komenského ulici (přímo před kostelem Povýšení 
sv. Kříže) bydleli do roku 1973 manželé Jan a Marie Zvonkovi. Město se 
ale rozhodlo na tomto místě postavit obchod, který v těchto končinách 
velmi chyběl, a tak dům vykoupilo (za odhadní cenu 125 000 korun) a 
zbouralo. 

Po pěti letech stavebního úsilí pak byla snaha o zřízení nového 
obchodu naplněna. 13. dubna 1978 byla nově postavená prodejna 
potravin otevřena. Tehdy to byla prodejna závodu Potraviny 06–03 Brno. 
Prodejní plocha měla 135 metrů čtverečních, skladovací plocha 139 
metrů čtverečních. 

Po listopadu 1989 došlo k několika změnám majitelů a 
provozovatelů. Podle přehledu provozních jednotek, vydražených 
v Židlochovicích v malé privatizaci k 15. dubnu 1992, byl objekt s názvem 
„Potraviny-samoobsluha Komenského“ dražen za vyvolávací cenu 
1 875 000 korun. Za prodejní cenu v nezměněné výši se novým majitelem  
prodejny stala firma B. O. I. S., s.r.o., Brno  (táž  firma  koupila i prodejnu 

– samoobsluhu na ulici Kpt. Rubena).  
V seznamu soukromých firem a obchodů, působících 

v Židlochovicích v roce 1991, je na adrese Komenského 39 uvedeno: 
Izola ZRZ, smíšené zboží, František Rubeš (táž firma tehdy provozovala i 
potravinové prodejny na Kpt. Rubena 62 a v Masarykově 109) 

 Začátkem května 1993 byla samoobsluha uzavřena. Byla připravena 
další dražba, přičemž vyvolávací cena byla tentokrát 2 399 000 korun. 
Podle finanční komise prodejna ztrácela měsíčně 12 000 korun při obratu 
400 000 korun. 27. července 1993 se přihlásil zájemce – firma BDS, s.r.o. 
Ta chtěla prodejnu otevřít 1. září a zdvojnásobit obrat ze 400 000 korun 
na 800 000 korun. Město odhlasovalo ručení firmě ve výši do 2,9 milionu 
korun. V září byla prodejna skutečně otevřena. 

V dalších letech se situace uklidnila a po převzetí prodejny panem 
Klvaněm se již provozovatelé přestali měnit. Dobře zásobovaný obchod 
slouží ke spokojenosti domácích i přespolních návštěvníků.    

(jis)                                                                                                                             

Poznámka:  Stavba prodejny byla prováděna zdarma (brigádnicky) občany města, podobně jako např. mateřská škola – dnes MKK a ještě několik dalších 
staveb. Byla to zvláštnost socialismu, kdy platilo asi toto: Chcete prodejnu, tak si ji postavte. Podnik Potraviny si nechal od města (jeho občanů) brigádnicky, 
tedy zdarma prodejnu postavit, avšak po kolaudaci dostalo město za stavbu nějakou částku zaplaceno.                                                                                   -kv- 

 

Šifonér nebo skříň? 
Na začátku 20. století žila v Židlochovicích česká většina obyvatel a 

německá menšina. Přesto však řada českých dětí byla nucena za 
Rakousko – Uherska navštěvovat německé školy, pokud otec byl státním, 
Robertským nebo zámeckým zaměstnancem. A také v pozdějších letech 
za mého mládí (a občas, i když zřídka ještě dnes) se používaly 
zkomolené německé výrazy. 

Mohli jste se například dozvědět, že doma mám fotra, mutru a švicu 
(otce, matku, sestru). Máme nové fyrhaňky, šifonér, sesle i další mébl  
(záclony, skříň, židle, nábytek). Také na fuspudně tébich, ve forhauzu 
nová futra, ve kšeftě pěkný auzlák a na dvoře šopnu (na podlaze koberec, 
v předsíni veřeje, v obchodě výlohu, na dvoře kůlnu). K obědu byly 
erteple, šnycl a fajnový šinkumfleky, virklich ganz friš (brambory, řízek, 
jemné těstoviny se šunkou, opravdu zcela čerstvé). Némlich ražně jsme 
snědli mélšpajz, kugluf a pak šli na plac (stejně rychle jsme snědli 
moučník, bábovku a šli na náměstí). Fotr je fachmanem ve verkštatě ve 
fabrice (otec je odborníkem v dílně v továrně). Bratr je ajznboňákem  na  

štaci, opravuje pinklich zichrově šraňky, veksle a glajzny (železničářem 
na stanici, opravuje opravdu bezpečně závory, výhybky a koleje). Já jsem 
kelner, umyji se ve vaškuchli, dnes mám fraj, spakuji brótsak  i ruksak, 
obleču hózny, šlajfku a mantl a s čistýma haksnama půjdu na špacír 
(jsem číšník, umyji se v prádelně, mám volno, sbalím chlebník a batoh, 
obleču kalhoty, vázanku a kabát a s čistýma rukama půjdu na procházku). 
Vše co si vinšuju, pasuje, štymuje a mám recht (co si přeji, sluší, souhlasí 
a mám pravdu). 

Často se také uvádí známá věta, která ukazuje, jak se tehdy mluvilo: 
Paní hausmajstrová pucovala na gangu hausmajstrovi vintrrok (Paní 
domovníková čistila na chodbě domovníkovi zimník). 

Tak to už máme jakž takž za sebou. Nechci být cimprlich, ale 
nenajdou se i dnes slova (nemyslím vulgární), při kterých pláče české 
ucho i srdce? Slova nová, neopodstatněná a někdy přímo urážející náš 
lahodný český jazyk?   

                                                                                         Marta Skálová
 

1. května 1953 – v souvislosti s provedením měnové reformy – bylo 
do Židlochovic dovezeno na nákladním autě za vojenského doprovodu 36 
beden a mnoho pytlů s novými penězi, jež byly ihned uloženy ve zdejší 
spořitelně. Staré peníze se vyměňovaly tak, že každému příslušníkovi 
domácnosti bylo vyměněno 300 Kč starých za 60 Kč nových (v poměru   
1 : 5) a zbytek starých peněz byl vyměněn v poměru 1 : 50. Po všechny 
dny výměny byly staré peníze v platnosti, ovšem ve vyšším přepočtu. Tak 
litr mléka stál starých 100 Kč, rohlík se prodával za 20 Kč, 1 kg chleba za 
140 Kč, 1 kg cukru za 700 Kč a 1 kg másla za 2 000 Kč. Vklady na 
spořitelních knížkách u peněžních ústavů byly přepočítávány do 5 000 Kč 
v poměru 1 : 5, ve vyšších částkách se pak přepočet snižoval. Výměna 
peněz skončila 5. června, od kdy už platily jen nové peníze. 
V Židlochovicích na poště tak bylo vyměněno celkem 9 574 127 Kč, na 
MNV dalších 8 458 717 Kč a v židlochovické bance pak 25 061 688 Kč. 
Touto měnovou reformou byly zrušeny poslední potravinové lístky a 
poukazy na textil.  

Reformou vláda odstranila znehodnocení měny, přídělový systém i 
černý trh, zároveň ale poškodila mnoho drobných i velkých střadatelů. 
Přestože  ještě  36  hodin  před   jejím  provedením  prezident    republiky  

Antonín Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takový krok nepřichází 
naprosto v úvahu, 1. června k reformě opravdu došlo. 

 Většina obyvatel pochopila měnovou reformu jako velkou krádež. V 
některých městech došlo po reformě k nepokojům zejména mezi dělníky. 

 Nejsilnější odpor vzbudila měnová reforma v Plzni, kde byl její dopad 
ještě zvýrazněn tím, že plzeňská škodovka úmyslně vyplatila mzdy dříve, 
před reformou. Už noční směna 31. května, kdy ve 22 hodin byla 
v rozhlase oznámena měnová reforma, vstoupilo do stávky 17 000 
dělníků Škodových závodů. Ráno vyšlo 6 tisíc dělníků a 2 000 studentů 
do ulic. Proti nim byly nasazeny dva pluky SNB s osmi tisíci muži a 2 500 
vojáků a z Prahy přijelo 80 tanků. Nepokoje pokračovaly až do 6. června. 
650 lidí bylo zatknuto a údajný organizátor byl v roce 1954 popraven. 
Nesouhlas s měnovou reformou se přenesl do devatenácti velkých 
podniků v Čechách a na Moravě. Vinu za nepokoje si komunistická vláda 
nepřipouštěla, svedla vše na provokaci imperialistických agentů.     

V důsledku této reformy ještě více poklesla životní úroveň a kupní 
síla obyvatelstva, což se odrazilo na síle celé československé ekonomiky. 

Kronika Ozvěna věků a dní a internetová encyklopedie Wikipedie. 
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Dva tipy na jednodenní výlety k našim jižním sousedům 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšším pohořím Dolních Rakous je masiv Sneeberg (s nejvyšším 
Klosterwappen 2076m). Za zvláště příznivých klimatických podmínek je 
občas viditelný v předjaří ze Znojma. Na toto pohoří se snadno dostanete 
ozubnicovou drahou z Puchbergu.Ta byla postavena v roce 1897 a vede 
až do výšky 1800m! (Cesta trvá s přestávkou v půli trati 78 minut.) Je to 
nejvýše položené nádraží v Rakousku. Zvláštností je stará, ale stále 
funkční původní parní lokomotiva, která táhne vagonky a střídavě zde na 
stejné trati také jezdí moderní motorová souprava, které říkají Salamandr. 
Tato motorová souprava zkracuje cestu na 45 min. 

Nedaleký masiv Raxalpe (nejvyšší vrchol Heukuppe 2007m) se 
někdy zařazuje do oblasti jižního Předalpí – rozkládá na ploše 34 km2 a je 
lehce dosažitelný z města Reichenau lanovkou (Raxseilbahn) z údolní 
stanice Hirschwang. (Cena jedním směrem 11€.) Horní stanice je v 
nadmořské výšce 1 547 metrů. Reichenau má nadmořskou výšku asi 
500m, takže během deseti minut jízdy překonáte výškový rozdíl 1000 
metrů. Lanovka končí u objektu Raxalpen Berggasthof. To však není 
nejvyšší vrchol tohoto masivu, ocitneme se jen na vysokohorské plošině, 
odkud vedou další horské stezky. Značená cesta vede k horské chatě 
Ottohaus. Jsou zde také ještě další horské chaty – Habsburghaus, Karl 
Ludwig Haus aj.  Města Reichenau (4,5 tis. ob), podobně jako Payerbach   

 
 
 

(3,5 tis. ob.),  jsou považována  za  klimatické  lázně.  V  zimě slouží  
jakostřediska zimních sportů. Nádherné parky a vzorná čistota jsou 
samozřejmostí. Ve městě je kostel sv. Barbory z roku 1846, hornické 
muzeum, zámek z roku 1645 s novostavbou z roku 1830.  

Z Mikulova je to těchto hor asi 150 km, takže každý automobilista si 
může snadno spočítat, kolik času na tento výlet bude asi potřebovat. 
Doporučuji zastávku v Bad Fischau, což je na 40 kilometru rakouské 
dálnice A2. Hundertwasserova dálniční restaurace stojí nejen za 
prohlédnutí, ale i krátké posezení 

Pěkné počasí je pro turistiku v těchto horách podmínkou. 
Nezapomeňte také na pořádnou obuv a připravte se i na změnu počasí. A 
kdyby vás po cestě přece jen zastihl déšt, nepodlehněte špatné náladě. 
Na trase je spousta dalších zajímavostí, které vám pomohou udržet 
dobrou náladu. Vydejte se do Badenu, bývalých císařských lázní na úpatí 
Vídeňského lesa. A to už je vlastně třetí tip na výlet, který můžete využít i 
někdy jindy. Přímo z centra Vídně od opery jezdí do Badenu modrá 
tramvaj, která vás za necelou hodinu dopraví až do tohoto lázeňského 
města. 

 Zájemcům o tyto výlety rád zapůjčím potřebné mapy. V žádném 
případě však nedoporučuji dělat oba výlety v jednom dni.                    -kv- 

                                                                                                         

 
                                                                                  

Nábytek Mikulík Vranovice přijme 
truhláře, operátory NC a CNC center, 
dělníky do výroby nábytku – možné 
 i zaučení, vhodné i pro absolventy.  

Informace: 
� 608 815 550, 608 457 686       

pro dohodnutí termínu pohovoru. 

Řádková inzerce 

Hledám dlouhodobé ubytování pro muže. 
Samostatný pokoj, koupelna a WC.  

 � 220 951 295 

�  �  � 

Koupím za hotové pěkný rodinný dům.  
Pozdější stěhování možné. Prosím nabídněte.  

 � 775 674 572 (i sms) 
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Moudrá slova              
Neučte děti přiznávat se k chybám. Berete jim možnost stát se politiky. 

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. 
Gabriel Laub, česko-polský esejista a aforista 

 

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Velké postavy rodu Kinských – životní osudy několika generací �  

Putování po 14 životech – příběhy, které autorka zažila � Ramses II. 
– faraon: stavitel, vojevůdce �  Hrobka Ježišovy rodiny – objevy, 

výzkumy, důkazy �  Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – jaro 
�  Co umí barvy, nůžky, lepidlo – nápady pro tvorbu malých dětí �  
Psychologické testy pro kluky a děvčata od 12 let �  Konstruktivní 
život – zbavte se deprese, strachu, chronické bolesti �  Němčina na 
cesty – konverzační příručka �  Dějiny Blučiny �  Potřebuji tvou 
lásku – co můžeš udělat pro své dítě �  Areál čs. opevnění Šatov - 

naučná stezka za historií, vínem, opevněním �  Zavařujeme bez 
chemie – mnoho výborných receptů �  Tradiční pečivo - originální 

recepty našich babiček �  Tajné dějiny světa – 2 díly s bohatou 
fotografickou dokumentací � Obrazový atlas turistických výletů v ČR 
� Jóga, hry a pohádky pro děti � Hrajeme a zpíváme s nejmenšími 

od narození do 8 let + CD 
Pro mládež:   

Žezlo krále Ottokara – Tintinova dobrodružství � Do hlubin času – 
humorné vyprávění o osobnostech dějin a objevů světa � Loupež 

století – velký čtyřlístek � Witch – testy, jak vycházet s lidmi � Shreck 
– comics – nové výpravy a dobrodružství � Bratříček a sestřička – 

veselé příběhy ze života � 
   



Dovětek k epitafnímu obrazu Mandaleny ze Zástřizl 
 Pozornému čtenáři zajímajícímu se o historii Židlochovic jistě neuniklo, že v letošním únorovém čísle byla zmínka o židlochovickém hřbitovním kostele. 

Na tento článeček volně navazoval Ederův náčrtek starého hřbitovního kostela uveřejněný v březnovém čísle. V minulém čísle jsme přinesli pojednání 
o epitafním obrazu tak, jak jej popsal katalog z výstavy těchto obrazů v Arcibiskupském muzeu v Olomouci konané v r. 2007. 

 Tentokrát ukončíme na sebe volně navazující příspěvky komentářem, který poněkud zpochybňuje text autora 
 z výstavního katalogu signovaný monogramem OJ.  

Epitafní obraz Mandaleny ze Zástřizl není v Židlochovicích neznámý. 
Podařilo se mi jej vyfotografovat v zámku ve Velkých Losinách v roce 
2004 a fotografii jsem pak použil na jednom z výstavních panelů, které 
dokumentovaly 50. výročí objevení žerotínské hrobky Františkem 
Horákem. Výstava byla umístěna v památných prostorách bývalé 
českobratrské fary ve Strejcově sboru v roce 2006. 

Popis epitafního obrazu nám nově objasnil, že jeho autorem je 
monogramista H. Z. Úplné jméno autora obrazu nám asi zůstane skryto. 
Úvaha autora OJ z katalogu výstavy, že epitafní obraz byl umístěn 
v žerotínské hrobce a pak přenesen do špitálu v Židlochovicích, je lichá. 
Z Ederova náčrtu katolického hřbitovního kostela se můžeme dozvědět, 
že pod místem označeným písmenem N je místo, kde byla pohřbena 
Mandalena ze Zástřizl. Do bratrské hrobky ve Strejcově sboru její ostatky 
nikdy nebyly přemístěny. Dodatečně byl do hřbitovního kostela umístěn 
epitafní obraz (Eder obraz pojmenovává nikoliv jako epitafní, ale jako 
Dankbild) Mandaleny ze Zástřizl.  

Ve výstavním katalogu je uvedeno, že za svými zády má Mandalena 
světskou stavbu (snad židlochovický zámek) a rozšiřuje pak ještě úvahu 
na to, že za svými zády má vlastně stranu pozemskou a sama se pak 
přivrací ke království, které není z tohoto světa.  

Skutečnost je poněkud jiná. Modlící se Mandalena má za svými zády 
zvonici hřbitovního kostela. Zvonice je velmi zdobná a je pravděpodobné,  
že tak kdysi opravdu vypadala. Nad vchodem do zvonice je umístěna 
postava šlechtice s erbem. Vyobrazení na erbu je i při několikanásobném 
zvětšení málo čitelné, snad se jedná o znak pánů z Pernštejna.  

Za zvonicí je zřejmě vyobrazena kaple sv. Barbory, jejíž socha je 
umístěna ve výklenku zdiva. Pod kaplí sv. Barbory, jak zakreslil Eder, je 
hrobka označená písmenem B (Barbara – Capelle und darunter die 
Gruft). V ní však Mandalena, jak již výše bylo uvedeno, pochována není. 

Hovoří-li se v katalogu o fantastické biblické krajině v pozadí, pak 
vysvětlení je rovněž poněkud prostší. Na levé straně v blízkosti paty kříže 
je nakreslena hřbitovní zeď s pomníky umístěnými ve výklencích. Vpravo 
od kříže pak zeď téměř perspektivně ubíhá a končí budovou, kterou 
můžeme téměř s určitostí považovat za márnici. Na hřbitovní cestě 
můžeme také pozorovat postavy. Zvonice i kaple jsou na obraze 
umístěny tak, aby tvořily ucelený kompoziční celek. Ten však není 
identický se zmíněným Ederovým náčrtem.  

Malou záhadou zůstává kuželovitý (či jehlanovitý) útvar vlevo za 
hřbitovní zdí. Mohlo by se jednat o skálu, která symbolizuje pevnost 
luteránské víry přetrvávající pozemský život.                            Karel Vavřík                                              

 
           
                                                                                                                                                                                

• Ve dnech 13. až 15. června pořádá město Pohořelice slavnosti „Pohořelice za vlády Jagellonců“. Na programu je pestré množství 
kulturních akcí od ochutnávky vín až po ukázku dobových soubojů. Podrobnosti a informace na www.pohorelice.cz. 

• Klub židlochovických turistů vydal pro své členy CD ROM 50 výletů za zdravím a poznáním, kterou pro členy připravil ze svých 
fotografií Ing. Petr Válek. 

• ZO ČZS Židlochovice uspořádala 29. 3. 2008 přednášku o ochraně rostlin a vinné révy. Přednášku měl Ing. Pavel Kučerka.  
Přednáška byla velmi poučná, škoda, že se jí zúčastnilo pouze 15 posluchačů. Na 12. 4. 2008 připravila ZO ČZS Židlochovice 
ukázku řezu ovocných dřevin. Řez, včetně ukázky zmlazování, názorně předvedl v terénu člen naší ZO pan Jan Urbánek. Této 

akce se zúčastnilo 17 posluchačů. Závěrem bylo připraveno malé občerstvení pro všechny účastníky.                                    Jan Šotnar, předseda ZO ČZS 

• Výstavu fotografií TGM v Hustopečích pořádá Městské muzeum a galerie Hustopeče na Dukelském náměstí č. 23. 

• Ottova encyklopedie vydaná na CD ROM v roce 2006 uvádí, že židlochovický barokní kostel postavený podle plánů J. L. Hildebrandta v letech 1724 – 1730 
byl klasicistně upravený stavitelem F. A. Grimmem, který se zároveň podílel na stavbě zámecké kaple. Podrobnosti encyklopedie neuvádí. František 
Antonín Grimm postavil v Brně např. proboštství na Petrově č. 8, a to v letech 1751 – 1754. Navrhl také zámky ve Vizovicích, Napajedlech a kostely 
v Hranicích, Bělotíně a v Drnholci.  

• Unikátní krádež kovů, která se nedávno stala v Hrušovanech u Brna, se asi zapíše do historie rekordních zločinů. Policisté tam dopadli zloděje, kteří ukradli 
lokomotivu, rozřezali ji na kousky a prodali ve sběrně druhotných surovin. Za několikatunový stroj získali ve sběrně druhotných surovin devadesát tisíc 
korun.                                                                                                                                                                           Brněnský deník Rovnost 19. května 2008 

• Minulý měsíc navštívil Klub židlochovických turistů muzeum výroby tvarůžků v Lošticích. Na jednom z výstavních panelů bylo uvedeno, že kdysi existovala i 
výrobna této pochoutky v Židlochovicích. V žádné z kronik jsem na tento údaj nenarazil a není to uvedeno ani v žádném seznamu dřívějších 
židlochovických řemesel či živností.                                                                                                                                                                                        -kv- 

• V části Nové hory přírodního parku Výhon se letos objevila stepní rostlina, která zde dosud nebyla evidována a zřejmě se zde v minulých letech 
nevyskytovala – katrán tatarský (Crambe tatarica).                                                                                                                                                 Martin Rejžek 

• Židlochovická speciální škola (zvláštní škola) ukončuje svoje působení v Židlochovicích dnem 30. června 2008. Končí tak svoji činnost po 43 letech, když 
byla založena v roce 1965 jako dvoutřídní a jejím prvním ředitelem byl Jaroslav Vladík.  

• Ve čtvrtek 15. května 2008 ve 12 hod. byl konečně otevřen v areálu bývalého cukrovaru PENNY MARKET s otevírací dobou 7 - 20 hod. včetně soboty i 
neděle.  

• Brněnský deník Rovnost přinesl 22. května t. r. sadu článků pod společným názvem Židlochovičtí, co vás nejvíc pálí? Zdá se, že k nejžhavějším 
židlochovickým problémům se řadí absence veřejných toalet, a tak se deník Rovnost rozhodl pronajmout mobilní toaletu, kterou specializovaná firma bude 
pravidelně vyvážet a udržovat. Zajímavý je také článek o uvažované výstavbě rozhledny na Výhoně. K některým problematickým věcem se vrátíme 
v příštím čísle.  

 
 

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: martinakrizová@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. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 

  Zaznamenali jsme 
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Osmička v dějinách Židlochovic – 5. část 
1598 
31. května 1598 zemřel Fridrich z  Žerotína, od roku 1569 také majitel 
židlochovického panství. Byl jedním z nejvzácnějších šlechticů té doby, 
z nejstatečnějších válečníků čtyř císařů (Karla V., Ferdinanda I., 
Maxmiliána II. a Rudolfa II.);  byl velitelem stavovského vojska, vystavěl 
pevnost Nové Zámky v Uhrách, v letech 1594–1598 byl zemským 
hejtmanem. Za jeho vlády bylo židlochovické panství značně rozšířeno a 
ve všech směrech vzkvétalo. V Židlochovicích vystavěl českobratrský 
sbor, podporoval bratrské gymnázium v Ivančicích, byl ochráncem 
českobratrského představeného bratra Eneáše, kterého před 
pronásledováním chránil v Židlochovicích, zastával se novokřtěnců na 
Moravě a flakciniánů v Měníně. V Židlochovicích upravil bývalou tvrz na 
zámek s kaplí, na kterém rád sídlíval. Je pochován v hrobce ve Strejcově 
sboru. 
1918 
11. června vydala obecní rada vyhlášku, že zařídí tzv. válečnou kuchyni a 
kuchyni pro střední stavy, aby usnadnila obyvatelstvu obtíže, které byly 
v posledních letech první světové války s obstaráváním výživy. V kuchyni 
se měly vydávat obědy a večeře osobám a rodinám, které byly zvláštní 
komisí uznány za potřebné.  K obědu se mělo dostávat na osobu 1/3 litru 
polévky a 1/2 litru dalšího jídla. K večeři byla 1/3 litru polévky. V neděli a 
ve svátek se mělo dostávat 60–70 gramů masa, nebo 100–120 g 
vnitřností. Za porci masa se mělo platit 75 haléřů, za pouhou polévku 15 
haléřů, za polévky k večeři 25 haléřů. Jídlo se mělo vydávat na známky, 
které prodával obecní úřad. Kuchyně byla zřízena v obecním hostinci na 
radnici v přízemí. Než však došlo ke skutečnému vyvařování, došlo ke 
státnímu převratu a utvoření samostatné Československé republiky a tím 
okamžikem byla otázka zřízení společné vyvařovny bezpředmětná, 
protože poměry se rychle obracely k lepšímu. 
1928 
10. května byla židlochovická pošta připojena na kabel dálkového spoje 
Drážďany – Praha – Brno – Bratislava, který probíhal naším městem. 
1938 
V pohnutých událostech začátku r. 1938, kdy bylo zjevné nebezpečí 
druhé světové války, byla koncem roku 1938 zakoupena a v květnu téhož 
roku namontována na radniční budovu poplachová siréna k hlášení 
leteckých poplachů. Později byla nahrazena silnější i pro okolní obce.  
1938 
Nebezpečí, které hrozilo pro naši republiku od západních hranic 
z nacistického Německa (které v březnu 1938 zabralo také Rakousko), 
stmelilo všechen náš lid i v Židlochovicích;  až dosud se např. konávaly 
prvomájové manifestace roztříštěně, dle jednotlivých politických stran 
 
 

 
a zájmů na různých místech, ale 1. květen 1938 v Židlochovicích byl 
jednotný, společný. Po poledni toho dne se začaly do města scházet 
z okolních obcí zástupy lidu. Seřadiště bylo před zámkem. V telegramu 
vládě z této manifestace bylo zdůrazňováno, aby vláda nekompromisně 
hájila celistvost republiky. Prvomájové manifestace se zde zúčastnilo přes 
6 000 osob. 
1948 
V tomto roce se konal opět společný manifestační Svátek práce. 
Společný průvod všech politických stran se řadil v prostoru před zámkem. 
V průvodu bylo 3 500 občanů a dalších 1 010 účastníků šlo v krojích. 
Alegorických vozů bylo 32, standart 136, praporů a vlajek 90, ověnčených 
jízdních kol 98, 6 motocyklů, 14 jezdců na koních. V průvodu vyhrávalo 
několik kapel. Mimo průvod na chodnících přihlíželo manifestaci dalších 1 
500 osob.  
1948 
Krátce po únorových událostech (vystoupení reakčních ministrů z vlády) 
vypsala obrozená vláda Národní fronty na den 30. května 1948 nové 
volby do Národního shromáždění. Na návrh Ústřední rady odborů, 
tlumočené tehdejším předsedou ÚRO Antonínem Zápotockým, ke 
kterému se připojily i ostatní organizace, bylo přijato zavedení jednotné 
kandidátky. Všichni voliči tak dostávali jen dva volební lístky: jeden se 
jmény kandidátů, druhý lístek bílý, sice se záhlavím, místo pro text však 
bylo křížem přeškrtnuto. V Židlochovicích bylo ve voličských seznamech 
zapsáno 1 723 voličů (802 mužů a 927 žen); k volbě se dostavilo 1 624 
voličů z města a 24 cizích, celkem tedy 1 648 osob. Neplatných hlasů 
bylo odevzdáno 83. Z platných hlasů bylo 95 bílých lístků, takže pro 
jednotnou kandidátku bylo odevzdáno 1 470 hlasů, což bylo 89,20%. 
1948 
31. května 1948 zemřel dlouholetý židlochovický poštmistr Petr Jurák. Byl 
představitelem inteligence, která byla na venkově nositelem a šiřitelem 
národních a sociálních reforem.  
1958 
1. června se konalo v Židlochovicích Okresní setkání pionýrské 
organizace. Dopoledne byly tělovýchovné závody a kulturní pořady, 
odpoledne vyšel ze sportovního hřiště průvod asi 1 600 pionýrů do 
zámeckého parku. Pak opět následoval kulturní program a odpoledne 
zakončilo ukázkové bojové cvičení armády. 
1978 
Jako první v Jihomoravském kraji byla 2. června otevřena na dnešním 
Coufalíkově náměstí Domovinka – zařízení pečující o staré občany. 

Z kroniky Ozvěny věku a dní připravil -kv-. 
 

 
 
 
 

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

�

Informační okénko RTIC 

Právě vyšlo nové květnové číslo TIMu-Turistického Informačního Magazínu. Najdete zde spoustu tipů na výlet po celé České 
republice. Články nejrůznějších turistických destinací jsou doprovázeny kvalitními barevnými fotografiemi. Mezi příspěvky najdete 
například tip na cyklovýlet Vysočinou, pozvánky na Českolipsko, k Lašské bráně Beskyd a mnoho dalších. K odebrání zdarma. 

�   �   � 
Při příležitosti 50. výročí založení spolkového vinařství v Židlochovicích vyšla publikace Židlochovice – brána do vinařského 
kraje – jubilejní rok 2007. Formou textů a černobílých fotografií přibližuje například jubilejní výstavu vín z roku 2007. Autoři 
příspěvků jsou Jan Šotnar, Karel Vavřík a Petr Wendsche. Vydali: ZO ČZS Židlochovice a Rada města, cena 50 Kč.                                                 

  Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC 
 

Moudrá slova              
Škola vytváří charakter prý tím, že se tam osekají hrany. Hrany se sice osekají, ale výsledkem se nestane 

charakter. Jenom beztvárnost, podobná nějakému exponátu v muzeu moderního umění. 
Graham Green, spisovatel 
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