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Ze zasedání rady města  

Svatý Urban – patron vinařů 
Až půjdete vzhůru po schodech 

k židlochovickému kostelu, povšimněte si 
hned první sochy na levé straně. Postava s 
biskupskou berlou a mitrou připomíná 
svatého Mikuláše. Při bedlivějším pozorování 
si povšimněme, že v levé ruce drží 
knihu a na ní je hrozen vína. Nejedná 
se tedy o sv. Mikuláše, jak se mnozí 
domnívají, ale o sv. Urbana – patrona 
vinařů a také bednářů. Vinný hrozen, 
který drží sv. Urban v ruce, připomíná 
utrpení, kterým dokázal svoji lásku 
k Bohu i lidem. Židlochovickou sochu 
sv. Urbana, spolu s ostatními sochami 
svatých na schodišti u kostela, jedinečně 
zpodobnil židlochovický sochař Jan Stern v 
polovině 18. století.  

Sv. Urban se narodil ve 2. století našeho 
letopočtu v Římě. V letech 222 – 230 byl 
sedmnáctým papežem. Svým učením obrátil 
mnoho pohanů na křesťanskou víru, mimo 
jiné i svatého Valeria, ženicha sv. Cecílie a 
jeho bratra Tiburcia. Posiloval křesťany 
v jejich víře a zajaté připravoval na 
mučednickou smrt. Pro zajaté křesťany 

zřizoval sbírky a bděl, aby se s nimi dobře 
hospodařilo. Za vlády císaře Alexandra 
Severa nastalo pronásledování křesťanů. 
Svatý Urban byl nalezen v úkrytu ve vinici a 
pro neohrožené vyznání své víry byl 

z rozkazu městského prefekta 
Almachia zbit olověnou holí a 25. 
května roku 230 sťat. Roku 821 za 
papeže Paschala I. byly jeho ostatky 
nalezeny a přeneseny do chrámu sv. 
Cecílie v Římě.  

Svátek sv. Urbana 25. května byl 
v minulosti velmi významnou součástí 
duchovního života lidí, především pak 

těch, jejichž živobytím bylo vinařství. Jeho 
sochy se často objevovaly přímo ve vinicích, 
které měl chránit před zkázou, chorobami a 
škůdci, živly i zloději. V den jeho svátku se 
lidé shromažďovali u jeho sochy, modlili se 
děkovné, ale i prosebné modlitby za příští 
úrodu. Bývaly však roky pro vinaře méně 
příznivé a pak se mnohdy stávalo, že vinaři 
po sochách sv. Urbana házeli kamením. Na 
moravských vinných sklípcích bývala často 
vepsána prosba:  

Sv. Urbane, opatruj naše vinice a sklepy. 
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Výběr z usnesení RM 20. března 2008 
RM doporučuje ZM: 
� neprovádět změnu územního plánu města 

Židlochovice v lokalitě Vlky, tj. na pozemcích 
podél silnice II/ 416 směrem na Blučinu 
v přírodním parku Výhon 

RM ukládá: 
� podat žádost o dotaci z prostředků SFDI na 

opravu Cyklistické stezky Brno – Vídeň na k. ú. 
Židlochovice – Blučina v úseku podél Litavy  

RM ukládá: 
� informovat ZM o tom, že se bude podávat projekt 

Areál využití volného času u ZŠ Tyršova, 
Židlochovice až do příští výzvy ROP 

RM ukládá: 
� připravit záměr na pronájem Robertovy vily 
RM schvaluje: 
� finanční příspěvek pro neziskovou organizaci RC 

Autoklub Židlochovice o. s. ve výši 8 000 Kč 

Výběr z usnesení RM 4. dubna 2008 
RM ukládá: 
� v souvislosti s opravou božích muk na Masaryko- 
   vě ul. zabezpečit úpravu okolí (oblázky, tráva) 
 

 
RM ukládá: 
�  vyčíslit náklady na další sloup veřejného osvětlení 

ke schodišti u budovy ZŠ, Coufalíkovo nám. 
RM rozhodla: 
�  pronajmout Janu Zoufalému, Zemědělská 9, 

Ivančice, místnosti č. 2, 3, 4, v domě č. p. 367, 
sídliště Družba v Židlochovicích; nájemní smlouvu 
uzavřít od 1. 5. 2008 na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou dva měsíce za účelem výroby, 
prodeje a rozvozu pizzy  

�  pronajmout Janě Višňovské, U Větrolamu 24, 
Hustopeče, nebytový prostor ve dvorní části domu 
č.p. 38, ulice Komenského v Židlochovicích; 
nájemní smlouvu uzavřít od 1. 5. 2008 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce za 
účelem provozu kadeřnictví, manikúry, pedikúry, 
kosmetiky  

�  povolit Sboru dobrovolných hasičů města 
Židlochovice pořádání jarních prodejních trhů a 
v souvislosti s tím uzavření náměstí pro běžný 
provoz 24. 5. 2008 v době od 8  do 13 hod. 

�  vyhlásit v médiích dva termíny, kdy bude otevřena 
skládka bioodpadu pro odběr dřevěného odpadu 

 

 
RM schvaluje: 
�  vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa 

ředitele ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 dle 
předloženého návrhu 

 

 

  

Z obsahu: 
Výměna občanských 

průkazů � osvobození od 
daně z nemovitosti � 

koncert k 60. výročí ZUŠ  
� ze zápisků včelaře � 

Automodelářský klub � 
Slavík – ptačí virtuos �     

Epitafní obraz 
Mandaleny ze zástřizl �   

můj třídní učitel �  
Tip na výlet: Kolem 

Vranovské přehrady a 
na hrad bítov � 
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Informace z radnice ����Informace z radnice ���� Informace z radnice  
radnicez radnice Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008 (jedná se o 
občanské průkazy ve formě knížky a občanské průkazy ve formě zalaminované karty v barvách červená a azurová, kde je fotografie nalepená a 
neobsahuje podpis držitele ani strojově čitelnou zónu). 

Žádost o nový občanský průkaz je třeba podat nejpozději do 30. 11. 2008 na MěÚ Židlochovice, odbor vnitřní správy, Nádražní 750, nebo na 
kterémkoliv úřadě  pověřeném  vedením matrik. K žádosti o nový občanský průkaz je třeba doložit stávající občanský průkaz, jednu aktuální fotografii 
(35 x 45 mm), rodný list, popřípadě další doklady osvědčující údaje uvedené na žádosti. 

Tato výměna občanského průkazu nepodléhá správnímu poplatku. 
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 

prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. Pozor – údaje v občanském průkazu však musí souhlasit se skutečností t..zn. údaj o místu 
trvalého pobytu a údaj o rodinném stavu. 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou (jedná se o občanské průkazy ve formě zalaminované karty, 
hlavními barvami jsou zelená a fialová, s tištěnou podobou držitele a podpisem, dobou platnosti dokladu a strojově čitelnými údaji). 

Eva Válková, odbor vnitřní správy 
Osvobození od daně z nemovitosti při zateplení domu 
Pokud jste zateplili dům a současně vyměnili okna a podáte změnu daňového přiznání, budete pět let osvobozeni od daně z nemovitosti. 

Jako přílohu je nutné dodat potvrzení od stavebního úřadu.                                                               Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru 

 
 
 

Pestrý hudební koktejl v sále Masarykova kulturního domu – aneb slavnostní koncert k 60. výročí ZUŠ Židlochovice 
8. dubna se uskutečnil slavnostní koncert k 60. výročí založení Základní 

umělecké školy v Židlochovicích. Na úvod večera promluvila ředitelka školy 
Helena Hrubá. Zmínila historii založení instituce a v této souvislosti 
připomenula jejího zakladatele a varhaníka místního kostela, Boleslava 
Muchu.  

Hudební program byl odstartován fanfárami žesťů. V sedmnácti 
samostatných číslech se představilo na osmdesát účinkujících. Na pódiu se 
střídaly nejrůznější nástroje a „za nimi“ i „s nimi“ žáci různého věku. Mladí 
studenti hudby představili skladby v rozmezí více než tři sta let. Zazněly tak 
skladby od J. S. Bacha, přes Bedřicha Smetanu, Ottu Šimka po Jaromíra 
Vejvodu, Jiřího Šlitra, Milana Dvořáka a další. 

Händlovo Larghetto a Presto ze sonáty g-moll výborně zvládla flétnistka 
Kristýna Oprchalová. Tóny ve vyšších polohách nasazovala na příčné flétně 
zlehka a intonačně přesně. Svým rytmickým cítěním zaujala na zobcovou 
flétnu Barbora Jeřábková, která provedla skladbu francouzského autora ze 17. 
století. 

Po dramaturgické stránce si pořadatelé zaslouží bezesporu pochvalu za 
zařazení skladby Otty Šimka, představitele současné vážné hudby 20. století. 
Je záslužné seznamovat žáky i publikum také s touto, posluchačsky 
náročnější oblastí. 

Současnou českou rockovou hudbu představila kapela DBD Company.  

Zpěvačka Eliška Melounová má v nižších polohách velmi příjemnou 
barvu hlasu a texty jednotlivých písní dobře frázovala. 

Po přestávce jsme měli možnost zhlédnout dětskou operku od E. Košťála 
O perníkové chaloupce. Na pódiu se zde vystřídal mohutný dětský ansámbl. 
Hra měla spád a mnohé z pěveckých výkonů byly pozoruhodné. Je třeba 
ovšem také zmínit, že hudba Erno Košťála je výborně napsaná, je „šitá“ dětem 
na míru. 

V závěru slavnostního večera vystoupily dva velké soubory. Tím prvním 
bylo monumentální těleso složené pouze z klarinetů. Jak s nadsázkou trefně 
poznamenal moderátor koncertu, jednalo se patrně o největší klarinetový 
ansámbl ve střední Evropě. Na pódiu se jich sešlo v jednu chvíli nejméně 
šestnáct a brilantně zahráli Šlitrův šlágr Babeta. Koncert uzavřel Dechový 
orchestr žáků ZUŠ Židlochovice za dirigentského vedení Bohuslava Špondra. 

Celý slavnostní koncert se velmi vydařil. Přispěla k tomu mimo jiné dobře 
promyšlená dramaturgie. Pedagogové tak spolu s žáky podali svědectví o 
hudebnosti, kterou představuje nejmladší generace na Židlochovicku. Kdo 
někdy hrál na nějaký hudební nástroj, ví, kolik hodin práce se skrývá za 
každým výkonem, který jsme měli možnost vyslechnout. A to platí pro obě 
strany: na jedné stojí žák samotný, na druhé pedagogové a rodiče.  

Organizátorům i žákům patří velké díky za slavnostní večer, který byl 
důstojnou připomínkou 60. výročí založení ZUŠ v Židlochovicích. 

                                                                                    Mgr. Tomáš Šenkyřík 
 
 
 

Dvě výstavy, jako každé jiné a přece se něčím lišily od těch, které se v minulosti v židlochovickém Kulturním klubu představily 

Jsem častým návštěvníkem výstav v židlochovickém Kulturním klubu. 
V poslední době jsem navštívil dvě zajímavé výstavy. První z výstav, kterou 
jsem navštívil, byla věnována židlochovickému učiteli Františku Sedláčkovi. 
Byla to zajímavá osobnost. A jsem rád, že jsem se s ním dobře znal. Často 
jsme se v Rajhradě potkávali. Výstavu pořádali židlochovičtí zahrádkáři, 
kterým právě František Sedláček věnoval řadu příležitostných, a nutno říci 
velmi vtipných plakátů pro každoroční pravidelné výstavy vín. Nutno říci, že 
se jich za desítky let nashromáždilo požehnaně. František Sedláček, 
pohotový glosátor různých židlochovických událostí, dokázal perfektně využít 
svého výtvarného talentu. Každá z jeho nakreslených figurek byla vždy 
doplněna vtipným veršíkem, který, i když byl často „šitý na tělo“, vždy pobavil, 
ale nikdy neurazil.  

František Sedláček nežil jenom zábavou. Při stavbě židlochovické 
sokolovny výrazně ovlivnil její projekt. Podobných prospěšných akcí vykonal 
pro město řadu. Sedláček byl nezapomenutelnou a výraznou osobností 
„mesmerů“, kteří nevynechali žádnou příležitost k legraci, kterou si dělali 
především ze sebe. Jako bývalý učitel, a svým způsobem také jeho kolega si 

myslím, že současnému školství podobné osobnosti chybí. Od smrti Františka 
Sedláčka uplynulo v letošním roce dvacet let. Myslím si, že tato výstava byla 
důstojnou vzpomínkou na Františka Sedláčka. Díky Vám, židlochovičtí 
zahrádkáři. 

Druhou velmi zajímavou výstavu fotodokumentů připravil Klub 
židlochovických turistů, který si na začátku dubna připomněl páté výročí 
svého založení. Co je to pět let v životě klubu. Je to padesát zajímavých 
výletů, je to především pravidelná a poctivá příprava každého z výletů, který 
byl na výstavě prezentován. Klub si prošel i projel turistické cíle blízké i 
vzdálené, což na výstavě dokazuje fotografiemi, mapkami a psanými 
komentáři. Množství vystavených exponátů ukazuje radost a zaujetí pro 
přírodní krásy naší vlasti i našich sousedů. Vedoucím Klubu je tajemník MěÚ 
Mgr. Miroslav Cvrk. Mám pocit, že je to právě on, který touto činností ukazuje, 
jak by měla, nebo alespoň jak by mohla vypadat občanská společnost. 

Obě výstavy měly velmi dobře připravenou vernisáž, která přilákala 
desítky občanů.                                                                                  

Petr Žižka                                                                                            

  Z našich škol  
 

  Dvě výstavy a každá jiná 
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Program sportovních a kulturních akcí v květnu   
25. dubna – 16. května – MKK – Vzpomínka na Mušov a lužní háje – 

� � � 
Středa 7. května – 16 hod. – Oslava Svátku matek v Masarykově kulturním domě.  

Účinkují žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, gymnázia a Klub maminek Budulínek. 
� � � 

Čtvrtek 8. května – 10 hod. – Výcvik rekreačního bruslení  
na kolečkových bruslích pro dospělé 

Sraz na asfaltovém házenkářském hřišti při ZŠ na Tyršově ulici 611. 
Pořádá TJ Sokol. Podrobněji na straně 4. 

� � � 
Úterý 13. května – 18 hod. – Absolventský koncert žáků ZUŠ 2007 – 2008 

v Masarykově kulturním domě. 
� � � 

Středa 14. května – 7. 30 – 17 hod. – Den otevřených dveří 
 ve všech budovách ZŠ Židlochovice –  

Coufalíkovo nám. 256, Komenského ul. 182 a Tyršova ul. 611. 
� � �  

Středa 14. května – Květinový den  –  sbírka pořádaná Ligou proti rakovině 
Pořádá Gymnázium Židlochovice. Podrobnosti budou oznámeny městským rozhlasem 

� � � 
Čtvrtek 15. května – 15 hod. – MKK – Beseda pro důchodce k Svátku matek  

 Pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Účinkují děti a sbor MŠ Židlochovice. 
Hraje oblíbený pan František Pazdera. 

� � � 
Čtvrtek 15. a pátek 16. května – vždy v 18.00 hod. – MKK – Charleyova teta. 

Režie Ing. M. Košar. Pořádá TJ Sokol – divadelní a dramatický kroužek. 
� � � 

Pátek 16. května 18 hod. – cyklus Povídání o víně –  
Chardonay a Rulandské bílé. Vinotéka RTIC pod radnicí. 

� � � 
Sobota 17. května 13 a 15 hod. – Dítě, kolo, automobil – 

dopravní výlet s BESIPEM. Sraz u Karlovy pekárny. Pořádá Město Židlochovice 
 ve spolupráci s Karlovou pekárnou. 

� � � 
Pátek 23. května, 16 hod. – V. ročník atletiky předškolních dětí 

Pořádá Sdružení rodičů mateřské školy. 
� � � 

Sobota 24. května 8 - 13 hod. – Jarní prodejní trhy na náměstí Míru. Pořádá SDH. 
� � � 

Sobota 24. května – K soutoku Dyje a Moravy  
Odjezd v 7.30 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.  

� � � 
Sobota 24. května – Brněnská muzejní noc 

Odjezd autobusu v 18 hod. Pořádá Město Židlochovice.  
Podrobnosti budou sděleny na zvláštních letáčcích.    

� � � 
Neděle 25. května, 17 hod. – Jára Da Cimrman "Blaník" – divadelní představení divadla 

Járy Pokojského v Masarykově kulturním domě. 
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na nové auto pro Archu Community. 

Pořádá Město Židlochovice. 
� � � 

Středa 28. května  - 16.30 hod. – Prezentace talentovaných žáků 
v Masarykově kulturním domě. Pořádá ZŠ Židlochovice. 

� � � 
Sobota 31. května  - 8 hod. – Tenisový turnaj – čtyřhra. Pořádá TJ Sokol. 

� � � 
Sobota 31. května  - 13 hod. – Povídání s myslivci –  

sraz u radnice. Pořádá Junák, Sdružení Židlochovice a Myslivecké sdružení. 
 

PŘIPRAVUJEME 
Neděle 1. června - 18 hod – Violoncellový recitál Jana Škrdlíka 

Středa 4. června – 19.30 hod – Lenka Filipová - recitál 
Podrobnosti budou sděleny na zvláštních letáčcích. 

Zahrada v květnu 
Toto období je charakteristické kvetením šeříků, 
rododendronů a azalek. Jakmile nám tyto keře 
odkvetou, odstraníme jejich odkvetlé části 
(semeníky), aby se zbytečně nevysilovaly tvorbou 
semen a bohatě kvetly i v dalších letech.  
U rostlin naočkovaných nebo naroubovaných mohou 
z podnože vyrůstat plané výhony. Ty je nutné vždy 
odříznout. Pokud plané výhony vyrůstají z podnože 
pod povrchem půdy, je nutné půdu odhrnout a planý 
výhon odříznout ostrým nožem nebo nůžkami přímo 
u podnože. Zaříznutím výhonu až nad povrchem 
půdy by se jen podpořilo jeho rozvětvení a ušlechtilá 
odrůda by byla dále oslabována.  
Nastává nejvhodnější doba pro výsadbu 
předpěstovaných letniček. Z důvodu rizika pozdních 
jarních mrazíků je vysazujeme až po „ledových 
mužích“ (po 15. květnu). Některé druhy vyséváme 
přímo na stanoviště (fazol, lichořeřišnice, kukuřice, 
popřípadě i nočenka, aksamitník aj.). 
Ošetřování skalniček nyní spočívá především v pletí, 
opatrném přihnojování a občasné zálivce. Ke konci 
měsíce můžeme u některých druhů začít 
s řízkováním (stonkové řízky). Řízkovat můžeme 
skalničky téměř během celého léta. Vždy zaleží na 
vyzrálosti výhonů. 
U odkvétajících cibulovin, především u tulipánů a 
narcisů, odlamujeme odkvetlé květy, aby se rostliny 
nevyčerpávaly tvorbou semen. Zatahujícím 
cibulovinám ponecháme listy tak dlouho, dokud 
nezačnou zasychat. 
Pokud jsme nevysadili mečíky již v dubnu, máme 
ještě možnost do poloviny května. Do poloviny 
měsíce také vysazujeme hlízy jiřinek. Po výsadbě 
nezapomeneme na dostatečnou zálivku. Po 15. 
květnu vysazujeme předpěstované dosny. 
U růží opravujeme řez. Dokončíme minerální 
přihnojování na povrch půdy a mělce zapravíme.  
Končí období kvetení, začíná intenzivní růst a 
objevují se první plody. Pro oslabení tohoto růstu a 
zvýšení plodnosti ohýbáme podle typu koruny 
postranní výhony i tenčí větve do šikmé až vodorovné 
polohy. 
V době kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná 
doba řezu broskvoní, popřípadě i jiných peckovin. 
Půdu okolo stromků nebo v pásech řady plečkujeme, 
okopáváme a zbavujeme plevelů. 
V době, kdy mají nové letorosty délku v průměru 50 
až 100 milimetrů, řežeme ořešák vlašský. Pokud by 
ještě rány „slzely“ přerušíme práci a řez dokončíme 
až po 10 až 14 dnech. 
Během května dokončíme přeroubování ovocných 
stromů (nejprve třešní, višní, slivoní, meruněk, 
později hrušní a jabloní) nenarašenými rouby za kůru. 
Jestliže se v minulé vegetaci objevily příznaky 
nedostatku některých živin, můžeme upravit jejich 
obsah aplikaci hnojiv do půdy Cererit, NPK aj. 
zapravujeme do hloubky minimálně 25 cm. Aplikace 
hnojiv, která obsahují draslík, fosfor nebo hořčík na 
povrch půdy je neúčinná. Na povrch půdy aplikujeme 
pouze dusíkatá hnojiva. 
Začátek května je posledním termínem pro výsadbu 
révy vinné, kdy lze ještě využít zimní vláhu. Těsně 
před rašením révy vinné a ihned po vyrašení 
můžeme provádět ochranu proti přezimujícím 
škůdcům.  
Vyséváme podzimní košťálové zeleniny, průběžně 
saláty, dále cukrovou kukuřici, fazolku, červenou řepu 
salátovou a do poloviny května čekanku salátovou 
pro rychlení puků.  

Ve druhé polovině května podle průběhu počasí 
vysazujeme teplomilné plodové zeleniny. Půdu 
pravidelně zbavujeme plevelů, případně kypříme. 
V sušších obdobích odstátou, nikoliv chladnou 
vodou.     

Z časopisu Zahrádkář připravil Jan Šotnar 
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Automodelářský klub zahájil svoji činnost 
 

Slavík – ptačí virtuos 
 

Chcete se zdokonalit v bruslení? 
 Bruslaři na stezce a TJ Sokol Židlochovice 

Se začínajícím jarem a prvními teplými dny se objevuje na cyklistické stezce mimo cyklistů rok od roku stále větší množství bruslařů na 
kolečkových bruslích.  

Mnozí jsou naprostí profesionálové a pohled na ladnost zkušeného pohybu jistě pohladí i duši nesportovce. Těm, kteří neodolají a vydají se na 
stezku na bruslích také, stoprocentně fandím. 

Soudě podle sebe, která bruslařskému kouzlu také podlehla, bych si troufla říct, že mnohým z nás by praktická instruktáž jak bezpečně zabrzdit a 
jak bravurně a esteticky vybrat ve větší rychlosti zatáčku, přišla vhod. 

I když ostrých zatáček na stezce v okolí Židlochovic naštěstí není mnoho, chtěli bychom vám všem, kteří máte zájem rozšířit řady tohoto 
bezesporu krásného sportu, podat pomocnou ruku. 

Jednota sokolská s pomocí Sport Arena Brno pořádá 8. května od 10 hod. výcvik rekreačního bruslení na kolečkových bruslích pro dospělé.  
Sraz účastníků na školním hřišti ZŠ Tyršova 611 na asfaltové ploše házenkářského hřiště. Bruslařské vybavení svoje, svačinu a pití s sebou.   
Využijte volného májového dne a přijďte strávit příjemné dopoledne. V areálu je k dispozici travnaté fotbalové hřiště, menší ohrazené asfaltové 

hřiště, popř. písek v doskočišti pro nejmenší (bábovky s sebou) a dětský koutek s prolézačkami.  
V případě deště se akce nekoná.                                                                                                                       Milena Moudrá, TJ Sokol Židlochovice 

 

Automodelářský klub zahájil svoji činnost: 
• RC Auto klub Židlochovice, o. s., je občanským sdružením zájemců o modelářství a činnost v této organizaci. 
• Sdružení oficiálně zahájilo svou činnost dne 31. 3. 2008 registrací u MV ČR. 
• Informace o aktuálním dění naleznete na naší vývěsce u „Věžáku“, pravidelně se scházíme o sobotách a nedělích v jednu hodinu na dráze. 
• V této době budují členové dráhu pro offroad modely aut v lokalitě u fotbalového hřiště. 
• Dráha je momentálně oplocena a určena pouze pro provozování modelů terénních aut poháněných spalovacím nebo elektrickým motorem 

všech měřítek a kategorií. 
• Přístup na dráhu je možný po domluvě s p. Balcarem, kontakt lze získat na Městském úřadě v Židlochovicích. 
• Stavba dráhy je finančně náročná, a proto můžete nabídnout sponzorství – jak finanční, tak i materiálové. 
• V budoucnu se na místě trati budou pořádat závody v rámci mistrovství ČR. Jan Rejžek 

Slavíka, ptáčka velikosti vrabce, můžeme bez velké 
nadsázky zařadit na přední místo mezi našimi ptačími pěvci, i 
když si možná někdo cení více zpěvu jiných zpěváčků z té 
dlouhé řady těch, kteří se k nám na jaře vrací a dají se do své 
práce a zpěvu. V lesích, parcích i zahradách nastává v této době 
čilý ptačí ruch. 

Přítomnosti slavíků po jejich návratu v polovině dubna si 
všimneme, až zaslechneme jeho líbezný zpěv, který můžeme 
svým způsobem považovat nejen za krásný, ale také poněkud 
zvláštní, odlišný od zpěvu jiných ptáků. Bez výrazného hlasitého 
projevu slavíka by jeho hnízdění u nás proběhlo docela nenápadně, 
protože žije skrytě. Je nesnadné ho vůbec zahlédnout. Také proto, že ani 
jeho peří nehýří příliš barvami. Jeho hnízdo je výborně ukryto 
v houštinách mnohem lépe, než je obvyklé u většiny zpěvného ptactva. 
Kromě ptáků hnízdících v dutinách stromů. 

Zpěv slavíka snad vnímá alespoň mimoděk i ten, kdo si obvykle 
nevšímá ptačího zpěvu vůbec a splývá mu s ostatním hlukem z okolí. Je 
něčím zvláštní a dokáže zaujmout zejména v noci, kdy celý ptačí sbor 
umlkne a my nemáme velký výběr – zpívá sólově jen slavík. Když 
nepočítáme tedy občasné monotónní zahoukání nějaké sovy. 

Noční sólista vytváří pěknou zvukovou kulisu i mladým lidem na jejich 
rande v noční přírodě. Zpěv slavíka umocňuje jejich zážitek. A nemusí to 
být zážitek výjimečný, ojedinělý. Mohou jej znovu a znovu prožívat na 
témže místě a třeba i ve stejném čase, ve dne i v noci. Ozývá se 
s nevelkými přestávkami v zabraném prostoru. 

Jeho píseň je vypilovaná mnoha předcházejícími generacemi slavíků 
až do dnešní podoby. Věru píseň vydařená, schopná konkurence mezi 
silnými soupeři ptačího sboru působícího u nás. 

 
 

Samozřejmě, že nezpívá pro nás. To si můžeme jenom 
myslet. Zpívá pro sebe, pro svoji družku. Nejdříve, aby ji získal a 
vábným zpěvem přilákal. Potom provází jeho zpěv celé jejich 
hnízdění a vyvádění mláďat. Čím tklivěji zpívá, tím má větší 
jistotu, že svoji družku na tuto sezónu získal. 

Hnízdo slavík staví nízko při zemi z kořenů a stébel, jemně 
vystlané. Samička snese 4–5 vajec, sedí 14 dní a po dalších 
dvanácti dnech krmení vyletí z hnízda mladí zpěváčci.  

Mne slavičí zpěv doslova překvapil, když jsem ho uslyšel také 
v místě, kde bych to nečekal. V nevelké skupině stromů a keřů 

lemujících pomník osvobození u základní školy na Tyršově ulici. Přitom 
tímto místem prochází chodník používaný jako zkratka cestou do školní 
kuchyně s desítkami procházejících lidí za den. Doléhá sem i intenzivní 
hlomoz ze sousední silnice. To vše našemu pěvci nevadilo. Jakoby to 
nepronikalo do jeho teritoria a nezávisle na svém okolí si plnil svoje 
poslání – vyvést další generaci slavíků, která nám snad v budoucnu bude 
také pěkně prozpěvovat. 

Jak je vidět, nemusíme slavíka vyhledávat v hlubokých lesích a 
odlehlých houštinách. Sám se svým životem přiblížil k člověku a do 
blízkosti jeho sídel, aniž by tušil, že člověk rád slýchá jeho zpěv, jehož 
součástí je „tlukot“ – pasáž zpěvu, ve které pěvec jakoby přerušil 
plynulost zpěvu a do vzniklé přestávky zazní zvuk připomínající tlukot, 
kterým je označován i celý jeho zpěv. 

Početní stavy slavíků kolísají podle hnízdních podmínek, které u nás 
nacházejí. Pokud jim vyhovují, drží svá hnízdiště.  

Přejme si, aby se slavíkům u nás líbilo, aby nacházeli příznivé 
podmínky pro svůj život a aby nám za to rok co rok, ve dne v noci „tloukli“.
                                Augustin Vlašic 

          

 
Josef Švejk      Všechno je v pořádku a nic se nestalo. A jestli se něco stalo, tak je to taky v pořádku, že se vůbec něco děje. 
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Můj t řídní učitel 
 

Počasí na přelomu 19. a 20. století 
 

Vzpomínka na Františka Sedláčka, od jehož úmrtí uplyne v květnu dvacet roků. 

Měl jsem štěstí, že v ročníku 1940 jsme měli v 6., 7. a 8. třídě jako 
třídního učitele Františka Sedláčka. Devátou třídu jsme neměli, o tu nám 
zkrátili dětství bolševici.  Z trojice nezapomenutelných učitelů (František 
Sedláček, Vladimír Svoboda a Jaromír Jun) je pro mne můj třídní 
nejvýznamnějším. V letech 1952 – 1954 nás pan učitel Sedláček vyučoval 
matematiku, geometrii a kreslení. Jeho životem poučené glosy, které ve 
třídě pronášel, jsme tehdy dobře nechápali, ale bylo to semeno do 
budoucna. 

Když hodnotil prospěch v pololetí roku 1952, zeptal se mne, jak to že 
mám z náboženství trojku. Odpověděl jsem, že jsem několikrát nebyl 
v kostele. Pan učitel odpověděl: „No, já tam také nechodím, protože mne 
zebe do hlavy. Ty máš vlasů ažaž a měl by sis toho vážit!“  Že měl na 
mysli mládí, mně došlo mnohem později. 

Padesátá léta jsou známá komunistickou persekucí. A tak se 
bolševici rozhodli Františka Sedláčka přeložit na školu do Těšan. O 
prázdninách se srotila celá třída a společně s rodiči se povedlo tomu 
zabránit. Posila z Těšan František Kučera byl jmenován ředitelem 
měšťanské školy v Židlochovicích. Říkalo se o něm, že byl 
spolupracovníkem nacistů. Jak asi muselo být panu Sedláčkovi, 
Svobodovi (vyhozený profesor z hustopečského gymnázia) či Rychtářovi, 
který byl velikým Sokolem, když jim řediteloval udavač gestapa.  

Jednou z jara 1953 přišel pan učitel Sedláček do vyučování značně 
rozčilený. Na MNV byl nový tajemník, komunistický kádr Havel Bábor, 
tesař z Holasic. Ten rozhodl, že Sedláček nedostane potravinové lístky, 
protože po matce zdědil kopec za místním hřbitovem. Na poli byl zaset 
oves a jetelina. „Z toho mám teď vyžít?“ postěžoval si pan učitel. „Jsem 
vůl já, nebo ti na úřadě!?“  Bylo to dost nebezpečné.  Aktivní pionýr Mirek  

 

Klajba  z Blučiny naštěstí mlčel a nepřihrál to řediteli Kučerovi.  
Vzpomínám si také, že jsme jeli na výlet do Prahy a složili jsme 

zálohu 400 Kč. Přišla však měnová reforma a pan učitel stál před 
rozhodnutím nám vrátit peníze. Problém byl v tom, že nám mohl vrátit 
částku v poměru 1 : 50. Nakonec jsme na výlet jeli, rodiče nám dali 
proviant a 30 nových Kčs. Pan učitel si vzal sebou ruksak, v něm měl 
láhev s vlastní slivovicí, a když nastal zádrhel, sáhl do tekuté rezervy. 
Vzpomínám si, že nejhorší jednání měl u přívozu ze Stromovky do 
zoologické zahrady – tam sahal do ruksaku dvakrát. Všude jsme chodili 
pěšky a domů jsme pak jeli osobním vlakem sedm hodin.  

Na konci školního roku 1953/54 nám pan učitel na odchodnou dal 
několik rad: „Chlapci, buďte slušní, nikoho se nebojte, poslouchejte 
rodiče, nedělejte dluhy a vůbec hleďte, abych se za vás nemusel stydět. 
Mluvím ze zkušenosti. Sám jsem lajdačil, až mne můj táta, který byl 
okresním cestmistrem, vzal ze studií. Za dluh si bytná odsypala skoro 
všechno peří z duchny a celou zimu jsem pak tím trpěl. Šel jsem na 
učitelák a za to se teď musím trápit s třiceti osmi sígrama, jako jste vy a 
navíc za 720 kaček od soudruha ředitele Kučery.  

Když přistihl hrát kluky „čáru“, nechal sebrat z podlahy peníze se 
slovy „tak mám na tabák“. Známá je také kapitola Františka Sedláčka, 
coby duchovního otce Mesmerů. Název prý vznikl z patriotického 
sebevědomí Blučiňáků „Me sme me.“  Bohatě ilustrovaná kronika 
zachycovala všechny recesistické kousky stolní společnosti jeho 
kamarádů.  

I dnes by jistě měl trefné poznámky na politické dění a asi by také 
glosoval počínání dnešních komunistických pohrobků, kteří slouží za lepší 
státní peníz ve školních službách.                                                 Ivan Fenz 

 

Ze zápisků včelaře Antonína Chocholáče, řídícího učitele v Nosislavi. *) (Vedl si zápisy až do roku 1922.)  

6. 3. 1891 včely podmeteny při velmi krásném  
 počasí 18° R **) 
7. 3. 1891 23° R  
17. 3. 1891  nesly včely poprvé pel 
od 1. května 1891 velmi krásně jako ve žních 
22. 5. 1892 začaly mně jedny včely mříti chladem 
16. 2. 1893 celý den velmi krásně; včely  
 podmeteny; silně se prášily 
23. – 27. 2. 1893  velmi krásně, včely silně se prášily 
28. 2. 1893  velmi krásně, včely se prášily jako při rojení 
27. 2. 1906 bylo teplo; všechny včely se prášily 
5. 3. 1906 bylo teplo jako v létě 
18. 3. 1906 velmi všechny včely podmeteny po druhé  
 v poslední třetině března a na začátku dubna 
 velmi chladno a velké větry 

4. – 7. 4.190 velmi teplo 
14. – 18. 4. 1906 horko jako ve žních 
12. 4. 1906 začaly kvésti marhule, 14. 4. zlaté slívy  a 
 broskve 
24. 5. 1906  už kvetly akáty 
24. – 28. 5. 1906 velmi horko 
29. 5. 1906 odpolední bouřka, která trvala 2,5 hodiny,  
 další dva dny teplo a bouřky ve dne i noci 
7. 6. 1906 tuze zima a velký vítr 
17. – 19. 6. 1906 velké horko 
 koncem května a začátkem července kvetly lípy, 
25. 11. 1906 velmi teplo, včely se rojily jako v létě 
6. 12. 1906 do sv. Mikuláše bylo mírně, nemrzlo, lidé na  
 polích orali 
8. 12. 1906  silně mrzlo a bylo dosti sněhu 

 
*) Antonín Chocholáč – řídící učitel a včelař (1861 – 1942).  Také jeho syn se jmenoval Antonín Chocholáč (1897 – 1961), byl řídícím učitelem   
    v Židlochovicích a rovněž jeho syn se jmenoval Antonín. Byl zemědělským inženýrem.  
**) stupně Réaumura rozdělují úsek od bodu mrazu do bodu varu na 80 dílků, tzn., že se na stupně Celsia převádějí koeficientem 1,25; v tomto  
     případě 18 °R  x 1,25 = 22,5 °C. 

Mgr. Marie Doubková, roz. Chocholáčová  
 
 

 

 
 
 
 
 

Moudrá slova 

Naší přirozeností je pohyb. Jediné, co může zmírnit naše zoufalství, je rozptýlení, zábava, fantazie. 
 Nové módy, nové lásky, nové kraje. Potřebujeme je jako vzduch, který dýcháme. 

 Beze změny nám mozek i tělo krní. Člověk, který v klidu sedí v zatemněném pokoji má ty nejlepší vyhlídky, 
 aby ho soužily halucinace, aby o sobě přemýšlel a propadl šílenství. 

Bruce Chatwin, anglický cestovatel a spisovatel  
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Běh zdraví s VZP 
V neděli 20. dubna 2008 uspořádalo Sdružení 

Židlochovice ve spolupráci s Městem Židlochovice 
a Sdružením rodičů při ZŠ Židlochovice již          
9. ročník Běhu zdraví s VZP. Na startu se sešlo 
102 běžců různých věkových kategorií. Běh byl 
zahájen čestným kolem členů Sdružení a radních 
města. VZP nachystala pro děti několik stanovišť, 
kde mohly vyzkoušet své znalosti o zdraví a 
zdravé výživě, dospělí si mohli nechat změřit tlak, 
cholesterol nebo tuky v krvi. Všichni pak zhlédli 
ukázky první pomoci. Děkujeme všem, kteří se na 
organizaci akce podíleli. 

Umístění nejlepších židlochovických sportovců: 
Přípravka dívky (480 m) – Veronika Srncová 

(4. místo), přípravka chlapci (480 m) - Ondřej 
Šmíd (3. místo), mladší dívky (480 m) – 
Kristýna Vitulová (1. místo), (720 m) Monika 
Světničková (3. místo), mladší chlapci (480 m) 
– Karel Kugler (3. místo), mladší žákyně (720 
m) – Iveta Hýblová (4. místo), mladší žáci (720 
m) – David Strouhal (2. místo), starší žákyně 
(1440 m) – Marie Tancerová (3. místo), starší 
žáci (1440 m) – Alexander Janeba (1. místo), 
muži (3600 m) – Jan Válek (3. místo). 

Eva Válková 

 

Nabízíme GARÁŽ NA PRODEJ  
18 m2, v OV při ul. Masarykova. 
BRAVO reality, ���� 605 931 999 

 

Řádková inzerce 

Prodejna koberců M hledá prodavačku 
na hlavní pracovní poměr  

���� 777 699 975 

Nové knihy v městské knihovně 

Pro dospělé: 
Podlaha: Zlatá kniha receptáře  �  První kroky internetem aneb co je na 
www!  � Patočka: Co jsou Češi – malý přehled fakt �  Ivanov: Justiční 

vražda Milady Horákové  �  Vaše dítě je ve věku 1 – 3 let – vývoj, 
výchova, řeč, kázeň  �  Hra ve vývoji dětí v prvním roce života �  
Sourozenecké vztahy – rady z poradenské praxe Tomáše Nováka �  

Kmotr Mrázek – o vládci českého podsvětí �  Nowak: Bojoval jsem u 
Berlína �  Horatio Nelson – nejslavnější britský admirál �  Ekonomika 
pro střední školy �  Co kdyby to dopadlo jinak – křižovatky českých dějin 
�  Hrobka Ježíšovy rodiny – objevy, důkazy �  Co se slovy všechno 

poví – kniha jazykových rébusů a her �  Vaříme dětem chutně a zdravě – 
rady lékaře pro výživu dětí �   

Pro mládež:   
Brumíkovy Velikonoce – lidové zvyky, koledy a kraslice � Orli – 

informace a fotografie � Štěně – jak pečovat o psa � Planety a lety do 
vesmíru � 
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V loňském roce se konala v olomouckém Arcidiecézním muzeu epitafních obrazů z 16. a 17. století. Zajímavá výstava dokumentovala vývoj 

od didaktických epitafů nekatolických křesťanů k epitafům uctívajícím dobu rekatolizace. 
Jedním z nejpůsobivějších nekatolických epitafů byl epitaf Mandaleny ze Zástřizl, která byla první manželkou Fridricha ze Žerotína. 

Uvádíme doslovný text z výstavního katalogu (včetně poznámek pod čarou), který měli návštěvníci výstavy k dispozici. 
 
 
 
 

 
 Monogramista H. Z. 

Epitaf Mandaleny ze Zástřizl s Ukřižováním 

1570 
Olej, dřevo 
57 x 120 cm 

Značení: „1570 H. Z.“ 
Nápis: 

„ Léta Páně 1566 ve čtvrtek po narození Krista Pána v noci na Mláďátka 
dokonala jest běh života svého urozená Paní 

 paní Mandalena z Zástřizl, manželka urozené Pána pana Fridricha z Žerotína 
a na Židlochovicích, 

 jejížto tělo zde v naději dobré pochováno. Pán Bůh s námi.“ 
Nápis na zadní straně: „Die Stifterin des Armen Bessorgungshause in Groβ 

Seelowitz.“ *) 

Provenience: Původně ve farním (hřbitovním) kostele, od konce 16. století 
snad při tamním bratrském sboru. Počátkem 20. století ještě v židlochovickém 
špitále. V  50. letech (1953?) převezeno do Velkých Losin ze zámku Bludov.  
Národní památkový ústav ú. o. p. v Olomouci, státní zámek Velké Losiny, 
sign. VI. 81 
Literatura: Kratochvíl 1910, s. 51; Mžyková 1998, s. 24 
Anonymní moravský malíř 

�  �  � 
Epitafní  obraz nechal vytvořit pro svou první ženu Mandalenu za 

Zástřizl Fridrich ze Žerotína a na Židlochovicích. Mandalena byla dcera 
Jaroše Morkovského ze Zástřizl, který v roce 1565 prodal panství 
Židlochovice Fridrichovi, což zřejmě bylo součástí svatební dohody. 1 

Zanedlouho však Mandalena ze Zástřizl zemřela (� 1566) a byla 
pochována v židlochovickém kostele, ve kterém Bartoloměj Paprocký 
před rokem 1593 viděl „její hrobový kámen“. 2 Vedle toho však byl ještě 
dodatečně do kostela zhotoven tento malovaný epitaf. Ten ale ještě podle 
zprávy z roku 1910 „býval donedávna v židlochovickém špitále, s čímž 
snad souvisí druhotný nápis na rubu desky. 3 Pohyb této památky je tedy 
spletitý, zvláště když uvážíme, že v roce 1598 byly na Fridrichovo přání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 přeneseny do nově zřízené hrobky v židlochovickém bratrském sboru 
ostatky jeho ženy a dětí, dle slov jeho testamentu: „Tělo mé beze všech 
zbytků a nákladů, aby dole v tom sboru, který jsem udělati dal, zhotovíce 
k tomu nějaký sklep, pochováno bylo a těla dobré paměti paní máteře mé, 
prvních manželek a dítek mých, aby ke mně přiloženy byly.“ 4 Tento 
bratrský sbor s hrobkou byl však zničen a je možné, že z něj byl epitaf 
přenesen nejprve do špitálu v Židlochovicích a počátkem 20. století 
v rámci blíže neurčeného přesunu do Velkých Losin. Tam se mohl dostat i 
během svozů v 50. letech, které v zámku shromáždily předměty z řady 
především severomoravských objektů. 5  

Na první pohled ikonograficky prostý epitaf je poměrně zajímavý. 
Představuje portrét klečící Mandaleny ze Zástřizl v luxusních šatech, 
jasně identifikované rodovým znakem. Zemřelá manželka Fridricha ze 
Žerotína adoruje krucifix a upírá oči na diváka. V těsné blízkosti této 
postavy v pozadí můžeme vidět strom se dvěma propletenými kmeny, 
směrem ke krucifixu se zelenou korunou, na opačné straně ale suchý. 
Tato část za zády zemřelé se světskou stavbou (snad židlochovickým 
zámkem s žerotínským erbem) může tedy představovat stranu 
pozemskou, zatímco strana, kam se Mandalena přivrací, představuje 
království, které není z tohoto světa. Je to království Kristovo a jeho 
milosti, což je zřetelně ztělesněno Ukřižovaným a fantastickou biblickou 
krajinou v pozadí. 

Tato dichotomie (pozn. red.: dělení na dvě části) tak vzdáleně 
připomene polaritu ikonografického motivu Zákona a Milosti (se stejným 
motivem seschlého a živého stromu), kde luteránská ideologie jasně 
vizuálně odděluje stranu Zákona od spásonosné strany Milosti. Vzhledem 
tomu, že Fridrich ze Žerotína byl jedním z hlavních představitelů 
moravské nekatolické obce, je možné předpokládat, že mu tento 
symbolický jazyk protestantské imaginace nebyl cizí. Velkolosinský epitaf 
by tak v zajímavé variaci na toto téma odpovídal ideji protestantského 
epitafu, který byl mj. osobním i veřejným vyznáním víry a naděje ve 
spásu. 6 

 OJ 

1 Paprocký 1593, f. 312 r. 
2 Ibidem, f. 194v. 
3 Kratochvíl 1910, str. 51 
4 Je ale možné, že tělo Magdaleny ze Zástřizl nebylo do krypty bratrského sboru vůbec přeneseno, Jakubec 2006 a, s. 70; 
  Jeřábek-Král 1966, s. 123–15. 
5 Mžyková 1998, s. 68. 
6 Harasimowicz 1992b, s. 151–160. 
*) Zakladatelka židlochovického chudobince.  

Za zaslání příslušného textu z výstavního katalogu děkuji Ing. Janu Bartuškovi z Olomouce.                                                                                -kv- 
 

  Epitafní obraz Mandaleny ze Zástřizl 
 



 

 

 

Kolem Vranovské přehrady na hrad Bítov  
Vranovská přehrada – vybudována 1930 – 1933; hráz vysoká    

59,9 m, v koruně dlouhá 292 m, délka jezera asi 30 km; je také zdrojem 
pitné vody.  

Vranov nad Dyjí – předchůdcem dnešního zámku byl hrad z 11. 
století, který představoval součást podyjské obranné soustavy.  V 17. stol. 
nechal rod Althanů vybudovat nádherné barokní sídlo, které  projektoval 
J. B. Fischer z Erlachu. (Tento jedinečný architekt navrhl také např.  
Karlskirche ve Vídni, nebo také kašnu Parnas na Zelném trhu v Brně.)  
V zámku je kaple Nejsvětější Trojice s freskou J. M. Rottmaeyra, sál 
předků se štukovými a tapetovými dekoracemi a s nástěnnými malbami, 
dále pompejský pokoj, ložnice kněžny Pignatelli, orientální salon, lázeň. 
Soudobá kamenina z místní keramické manufaktury napodobuje 
anglickou značku Wedgewood. Na strmých svazích kolem zámku je 
vysázen pozoruhodný park. V zámku se natáčela pohádka Nesmrtelná 
teta a romantický film Andělská tvář. Pod zámkem je postaven barokní 
vodní mlýn. 

Bítov – na skalním ostrohu nad Vranovskou přehradou. Patří k 
nejstarším hradům naší země. Od 11. stol. chránil jižní hranici státu. 
Naposled přestavován v 19. stol. rodem hrabat z Daunů – romantické 
novogotické sídlo s půvabnými interiéry vyzdobené jedinečnou kolekcí 
iluzivních maleb. Zbrojnice byla vyloupena koncem minulého století a 
čekala na své otevření 23 let – nejvzácnější hradní zbrojnice v tuzemsku. 
Bizarní kouzlo dotvářejí sbírky vycpaných zvířat, které nechal zhotovit 
poslední majitel baron Jiří Haas.  V Guinessově knize rekordů je zapsána  

 

největší kolekce vycpaných psů na světě. Nalezneme tu i cukrárnu, 
vinotéku a expozici strašidel ve sklepení někdejšího pivovaru. 

Uherčice – další strážní hrad a pozdější zámek na moravsko – 
rakouské hranici prochází v současné době celkovou obnovou a je 
postupně zpřístupňován. Návštěvníci si mohou prohlédnout dvě nádvoří, 
zámeckou kapli, několik místností reprezentačního křídla včetně 
barokního komorního divadla v různých fázích restaurátorských prací. 
V padesátých až šedesátých letech byl v přízemí zámku ustájen 
dobytek!!! 

Frejštejn – romantická hradní zřícenina od obcí Podhradí. Historie 
hradu je plná dobrodružství a lapků, ke kterým patřil ve 14. století také 
významný představitel české šlechty Jan Krajíř z Krajku.  

Cornštejn – zřícenina hradu nad vodní nádrží Vranov. Hrad 
postaven v první polovině 14. stol. jako královská pevnost. Od roku 1343 
byl v držení pánů z Lichtenburka, v roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z 
Poděbrad, nově opevňován Krajíři z Krajku. Na počátku 16. stol. bylo 
opevnění rozšířeno o bašty proti dosahu tehdejšího dělostřelectva a 
naposled posíleno v roce 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od 
konce 16. stol. je hrad pustý. 

Nový Hrádek – středověká zřícenina přístupná po značené lesní 
cestě z Lukova (asi 3 km). Založen markrabětem Janem Jindřichem 
1358. Dobyt Švédy 1645. Později upraven na šlechtické sídlo.  

                                                                                                             -kv- 
                                                                                                                                                           

 
 

• Při práci na zahradě v Hrušovanech našli starší manželé nevybuchlý granát z druhé světové války. Následující den, aniž tušil, že tím 
riskuje svůj život, odnesl manžel granát v igelitové tašce na policejní služebnu do Židlochovic. Tam byl dán granát na dvůr a 
pyrotechnik ho převzal k zneškodnění.                                                                                                                Rovnost 8. dubna 2008 

• Časopis Respekt číslo 8 z letošního roku uvádí v článku Gottwald – neznámý příběh o Klementu Gottwaldovi, že koncem roku 1919 
se seznamuje se svojí budoucí ženou, výčepní Marií Holubovou z Moravské Ostravy, která si později nechává říkat Marta. Většina 
historiků dost nekonkrétně uvádí, že Gottwald se s ní seznámil u Ostravy a brzy nato v roce 1920 se jim narodila dcera, načež prý 
vedení KSČ mladého Gottwalda vyslalo na misi na Slovensko, kde má „jako novinář šířit bolševickou osvětu“. Je ale divné proč, 

když byl truhlář, navíc je divné, proč se Gottwald neoženil a svoji ženu s dcerou tak rychle opustil. Profesor Ján Mlynárik z Karlovy univerzity, který se 
mládím Gottwalda zabýval víc, píše, že Marie Holubová pracovala jako hospodská posluhovačka v Židlochovicích a přivydělávala si prostitucí. S 
Gottwaldem měla zřejmě jen krátký vztah a až po čase mu přišla říct, že porodila jeho dítě. Gottwald otcovství nevyvracel. Holubovou a dítě si však k sobě 
nevzal a naopak před nimi utekl na Slovensko do tehdy ještě zastrčené Bánské Bystrice. 

• V minulém čísle jsme zvali naše čtenáře do Velkých Bílovic, kde počátkem dubna pořádali degustaci místních vín pod názvem Putování ze sklepa do 
sklepa. Vinných sklepů a sklípků tu mají prý 650 a tak se vlastně jedná o celé sklepní městečko. Pro lepší orientaci návštěvníků se letos vinaři rozhodli 
pojmenovat třicet sedm vinařských uliček speciálními názvy. Jedenáct z nich tak nese názvy vinařských odrůd, jako třeba Cabernetová, Frankovková či 
Muškátová. Další uličky jsou pojmenovány podle místních zvyků, historických událostí nebo po jménech známých návštěvníků obce.  

• Také v květnu mají možnost milovníci vína navštívit výstavy vín s ochutnávkami. Už 1. května v 10 hod. se koná v Hustopečích výstava ve Společenském 
domě (602 706 803), 4. května v 9 hod. je místní výstava vín v kulturním domě ve Velkých Bílovicích (728 611 794), 17. května ve 14 hod. ve Starovicích 
(606 771 602), 23. května v 17 hod. na zámeckých terasách v Mikulově (telefon neuveden), 24. od 12 hod.  a 25. května od 9 hod. se konají už 13. vinné 
trhy v Čejkovicích (518 362 701).  Konání těchto akcí si ověřte na telefonních číslech, která uvádíme v závorce.  

• Vzhledem k začátku nové sezóny bychom rádi čtenáře a zvláště cyklisty upozornili, že máme stále ještě k dispozici materiály, které mohou být vašimi 
velkými pomocníky při cestování. Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Radweg Brno – Wien – zdarma.  Komplet je vyhotoven v české a německé mutaci. 
Obsahuje vázaný katalog turistických cílů a služeb. Najdete zde například ubytovací a stravovací zařízení, velmi přehledný soupis památek, kontakty na 
kulturní budovy. Je zde šest map tematicky rozdělených na: Cyklistická stezka Brno – Vídeň, Moravský vodní svět, Přírodním parkem Bobrava, Za 
archeologií a habánskou kulturou, Společná Česko – rakouská cesta a Vinicemi a sady Jižní Moravy. TIP měsíce: Ivan Remunda: Mámíš mou duši, Vydalo 
město Židlochovice 1998 u příležitosti 125. výročí povýšení na město, cena 50 Kč. Jedná se o básnickou sbírku ilustrovanou samotným autorem. Kniha je 
rozdělena do pěti oddílů, z nichž první nese název Pastorále svému městu. Čtenář se zde setkává s židlochovickými reáliemi, které autor nahlíží svým 
svébytným pohledem a rámuje je citlivými verši, které jsou čtivé a příjemně rytmicky plynou. Kniha rozhodně stojí za přečtení a zaslouží si místo ve vaší 
knihovně. Regionální kulturní a sportovní kalendář – pokud doposud nemáte plánovaný přehled akcí na rok 2008, stavte se u nás v RTIC. V dubnu 
vyšlo nové číslo turistického magazínu KAM po Česku. Dostanete ho v našem RTIC zdarma. Naleznete v něm spoustu tipů na výlety po celé České 
republice. Oddíl Brány památek se otevírají, představuje výběr z hradů a zámků s kontakty a otevíracími hodinami. Článek Ohrožené památky se zabývá 
změnou pohledu na sakrální památky po roce 1948.  Rozhovor nazvaný Osud vepsaný do vzpomínek se vztahuje k židovskému holocaustu. Dagmar 
Lieblová vzpomíná na deportaci do terezínského ghetta a Osvětimi. Celý časopis je doprovozen kvalitními barevnými fotografiemi. 

 
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 
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