
Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

Hej, mistře, vstaň bystře! 
Vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost. 

Krásu uhlídáš, v tento noční čas. 
Hvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější, 

měsíc krásně plápolá, světlý je sad, obora, 
denice již vychází, z hájů volá zvěř, 

cvrlikáním přelibým ptáčků zvučí keř, rozléhá se les. 
Slyším za horou tam zvuk, moldánkový jemný hluk. 

Slyšíš? Mistře, slyšíš? 
Dudlování, libé hraní, jak to zvučí, krásně hučí, 

honem vstaň, mistře, prohlédni bystře! 

Jan Jakub Ryba (1765–1815) – začátek Kyrie z České vánoční mše 
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Výběr z usnesení  ZM 22. října 2008 
ZM schvaluje: 
� poskytnutí finančních prostředků ve výši 120 

tis.Kč z rozpočtu města na příští rok - na akci 
lokální biocentrum LBC u stadionu a biokoridor K3 

� rozpočtové opatření č. 2 roku 2008 
ZM rozhodlo: 
� přijmout jako dar pozemky p.č. KN 2181/1 o 

výměře 841 m2 ,  KN 2181/2 o výměře 335 m2, 
KN 2181/3 o výměře 541 m2,  KN 2181/4 o 
výměře 90 m2,  KN 2181/5 o výměře 250 m2, KN 
2181/6 o výměře 88 m2 včetně porostů, kolny a 
oplocení v k.ú. Židlochovice;  náklady spojené 
s převodem uhradí město   

� odprodat část pozemku p.č. 648/1 (areál bývalého 
cukrovaru) o výměře  213 m2  za cenu 1000,-
Kč/m2 

� odkoupit část parcely p.č. PK 430/10 v k.ú. 
Židlochovice o výměře 316 m2  za cenu 30,- 
Kč/m2 

� odprodat část parcely p.č. 988/1 v k.ú. 
Židlochovice o výměře 6 m2  za cenu 1000,- Kč/m; 
náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
kupující 

� přijmout  jako dar pozemky p.č. 548/56, 548/70, 
zapsané v KN pro obec a k.ú. Židlochovice na LV 
č. 2159 a dále pozemek p.č. 548/69 zapsaný v 
KN pro obec a k.ú. Židlochovice na LV č. 1685 

� přijmout jako dar, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
kanalizaci DN 1000, vybudovanou dárcem jako 
objekt D315, v rámci realizace stavby „Most přes 
Svratku v Židlochovicích“ 

� dodatku Z4/V a Z5/V dle přílohy k pořízení změny 
č. V. územního plánu města  

Výběr z usnesení RM 31. října 2008 
RM schvaluje: 

 

� pasport cílového stavu dopravního značení 
v Židlochovicích 

RM ukládá: 
� zařadit do rozpočtu 2009 částku 45.000,- Kč na 

doplnění a obnovu dopravního značení města; 
zbývající část do rozpočtu 2010 

� připravit podklady pro starosty okolních obcí pro 
jednání o úhradě příspěvku obcí na žáka 

RM rozhodla: 
� výběru nejvýhodnější nabídky na dodávku služeb 

„Zimní údržba místních komunikací 
v Židlochovicích 2008/2009“ takto: pořadí 1. 
ZEDNICTVÍ FRANTIŠEK ŠVAŘÍČEK; pořadí 2. 
OLDŘIŠKA VESELÁ; pořadí 3. AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

RM souhlasí: 
� s prominutím poplatků ze vstupného 

z charitativního koncertu pro Ivet 
� s přerušením provozu MŠ Židlochovice na období 

29.12. 2008, 30.12. 2008, 31.12. 2008 a 2.1. 2009 

Výběr z usnesení RM 14. listopadu 2008 
RM schvaluje: 
� převod části Fondu rezerv MŠ sídliště 673, p.o., 

ve výši  70 tis.Kč a jejich použití na nákup nových 
lehátek a lůžkovin do jedné třídy 

� Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice: 
konání akce - Vánoční prodejní trhy v prosinci 
2008 - povolení uzavřít náměstí od 7.00 do 16.00 
hod., bezplatný pronájem náměstí 

RM ukládá: 
� ve spolupráci s firmou Strabag, a.s., provést 

úpravu plochy na parkovišti u MěÚ (opravu 
provést drtí 0-32mm) 

� navrhnout řešení opravy kanalizační vpusti na ul. 
Masarykově (před domem Doležalových) 

� oslovit hygienu s měřením hluku u Karlovy 
pekárny (větrání, klimatizace) 

 

RM projednala: 
� stížnost občanů na přemnožené holuby na 

kostele 
RM ukládá: 
� požádat OŽP o návrh řešení 
RM rozhodla: 
� pronajmout JUNÁKU, Svazu skautů a skautek 

ČR, Židlochovice, místnost vč. soc. zařízení, 
v č.p. 23, na Nádražní ulici 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 
dne 19. 11. 2008 

rozhodlo o pořízení územního plánu Židlochovic 
I. rozhodlo, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/12006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební 
zákon), o pořízení nového územního plánu (dále jen ÚP) Židlochovic, protože město má nové rozvojové potřeby a dosud platný ÚP již tyto potřeby 
neakceptuje a nerozvíjí, taktéž byl změněn v mnoha lokalitách a stal se tak téměř nepřehledným. 
Hlavní teze, s nimiž by měl být nový ÚP vytvářen: 
• budou respektovány a proporcionálně v souladu s technickým pokrokem rozvíjeny kulturně-historické hodnoty tradiční zástavby, 
• obytné funkce budou v prostoru sídla v prioritním postavení před výrobními 
• v návaznosti na stávající dopravní zátěže území bude obec chráněna před jejími důsledky 
• výrobní funkce, zatěžující životní prostředí nebudou v území rozvíjeny 
• budou dodrženy zásady trvale udržitelného rozvoje, to znamená zajišťování souladu všech uvažovaných hledisek – hospodářského, sociálního a 

hlediska životního prostředí. 
II. určilo jako určeného zastupitele, dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona, p. Františka Dobeše, který bude spolupracovat s pořizovatelem, dle 
§ 47 odst. 1 a 4, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 stavebního zákona, na pořízení ÚP Židlochovic. 

ZM bere na vědomí: 
� zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole provozování výherních hracích přístrojů bez povolení a zprávu Kontrolního a Finančního výboru o 

provedené kontrole činnosti Městské policie, včetně financování 

�   �   � 
UPOZORNĚNÍ 

Od 14. 12. 2008 platí nové jízdní řády v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 
 Budou platit plně i pro Židlochovice! Jízdní řád je k dispozici jako příloha v tomto čísle! 

Na tomto odkazu: idsjmk.timetable.cz si můžete již dnes vyhledat spojení v nově zaintegrovaných oblastech IDS JMK. Při zadávání zastávek v 
Brně vynechejte slovo Brno (např. místo "Brno, hlavní nádraží" zadejte jen "hlavní nádraží", nebo pro autobus jen "autobusové nádraží"). Při zadávání 
mimobrněnských zastávek zadávejte i název obce. Pozor, jízdní řády se mohou průběžně měnit. V záhlaví stránek je vždy uvedena jejich verze.  
Kompletní jízdní řád pro jednotlivé nové spoje najdete na http://www.idsjmk.cz/rozsirovani.asp#2f  
Pro Židlochovice zejména linky 505, 521, 522.         Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství -(zdenka.koutna@zidlochovice.cz)  

Zimní údržba komunikací 
S blížícím se příchodem zimy bychom chtěli připomenout  povinnost udržovat  schůdnost a sjízdnost komunikací. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích  vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích 
jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Věříme, že budeme k 
zimní údržbě přistupovat všichni zodpovědně a zimu přečkáme beze škod.                                                                                              Ing. Martin Dratva 

  

Máte doma dítě, které si rádo zpívá? Přijďte se podívat na naše zkoušky a třeba se vám u nás zalíbí. V letošním roce zahájila činnost tzv. předpřípravka, 
která je určena dětem z mateřských škol a její zkoušky bývají každou středu od 15.15 hod. v ZŠ Komenského. Starším dětem (I. stupně základních škol) je 
určen přípravný sbor, který zkouší každé úterý od 15.20 hod. a nejstarší děti zpívají v koncertním sboru každý pátek také od 15.30 hodin. Důležité je, že dětem 
se zpívání a společné akce (soustředění, výlety, koncerty, festivaly a dobročinné akce) nejen líbí, ale jsou pro ně z hlediska rozvoje estetického, kulturního a 
společenského velmi významné. Nezanedbatelnou roli zde hraje hledisko zdravotní (zpěv mimo jiné posiluje činnost srdeční a správné dýchání). 
     Skřivánek každý rok pořádá koncerty v Židlochovicích a v okolí. Často také účinkuje na dalších koncertech a soutěžích po celé České republice a také v 
zahraničí. V současné době probíhá úspěšná spolupráce s operním pěvcem Martinem Hammerle Bortolotti. V září jsme společně účinkovali na 
Svatováclavském koncertu v Břeclavi a v říjnu jsme vystupovali v klášteře v Rajhradě (v rámci podpory obnovy tohoto kláštera). V říjnu byl koncertní sbor 
přizván k natočení nahrávky s Martinem Hammerle Bortolotti. Nahrávka byla pořízena ve studiu ve Vídni a bude použita pro filmové natáčení Štědrovečerního 
koncertu, které se uskuteční v neděli 16. 11. 2008 v Salzburku a bude se vysílat na Štědrý večer 24. 12. 2008 v 19.45 hodin na rakouské televizní stanici ORF 
2 (pořad Weihnachten auf Gut Aiderbichl). 
     V současné době probíhá příprava na Adventní koncert, který se bude konat v neděli 21. prosince v 16 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích. 
Letos se nám bohužel nepodaří uskutečnit koncerty v okolních obcích, z důvodu delší nemoci paní sbormistryně Zdenky Vrbové, ale doufáme, že se to v 
příštím roce opět vydaří. Proto tedy přijměte alespoň naše pozvání na hlavní koncert do Židlochovic. 
     No a co nás čeká – 27. prosince 2008 se na základě pozvání představitelů našeho slovenského partnerského města Gbely zúčastníme koncertu v tamním 
kostele a především příprava a účast na Světovém hudebním festivalu v Japonsku v červenci 2009. 

   Bohumila Pavková, členka výboru ŽDS Skřivánek 

 

Výběr z usnesení  ZM 19. listopadu 2008 
ZM, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje: 
� finanční krytí nákladů na realizaci projektu 

 „Výhon, turistický okruh s rozhlednou“ v plné výši 
nákladů, tj. 2 620 007 Kč  

ZM  schvaluje: 
� rozpočtové opatření č.3 rozpočtu r.2008 
� přijmutí  kontokorentního úvěru od ČS a.s. ve výši 
 

 

3 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 0,21 % p.a. , splatnost 
úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy 

ZM schvaluje: 
� 1. Smlouvu o zajištění financování systému IDS 

JMK  s Jihomoravským krajem; 2. KONVENCI 
Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje s organizátorem KORDIS 
JMK, spol.s r.o. 

 

 ZM rozhodlo: 
� prodat pozemek p.č. 117/82 v k.ú. Židlochovice o 

výměře 56 m2 za cenu 80 Kč/m2;. náklady spojené 
s převodem uhradí kupujíc; toto rozhodnutí je 
platné do 30. 6. 2009  
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Tajuplné kouzlo obyčejné tužky… rozhovor s Vítězslavem Ruberem   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulém čísle Zpravodaje jsme přinesli malé ohlédnutí za výstavou Vítězslava Rubera – Corpus Alienum. Nyní, jako malé pokračování z jiného úhlu, 
přinášíme rozhovor s umělcem samotným. 

Jak jste se dostal k malování, jak dlouho se mu věnujete? 
Přesně to datovat nedovedu, nicméně první dochovaný obrázek mám z roku 1956, tedy od svých čtyř let. Jmenuje se „Kulhavá mašinka“. Pojmenovala ho 
moje babička a jedná se o parní lokomotivu, která veze svoje vagónky pod lžíci bagru. A jak jsem se k tomu dostal? Asi v okamžiku, kdy jsem objevil tajuplné 
kouzlo obyčejné tužky. 
Co pro vás znamená pojem abstrakce, popřípadě abstraktní malba? 
Abstrakce? Co to vlastně je? – to se musím podívat do slovníku cizích slov. Pro mne je to samozřejmě především souvislost s mými obrazy. Opravdu jsou tak 
někdy klasifikovány. Nechápu však názor, že jde o nekonkrétní, nezobrazující, či nefigurativní záležitost, jak bývá abstraktní tvorba nazývána. Zobrazení 
viděných předmětů /tedy figurativní umění/ přece nemusí být pouze jejich kopií. Mohou nějak působit, zanechat dojem, či atmosféru. Spíš bych řekl, že nejde o 
strohé opisování reality. Taky bych poznamenal, že se zabývá ještě dalším rozměrem, hlavně pocitem, dojmem atd. A taky jde o vlastní představu byť 
reálných, anebo skrytých dějů, které pobíhají bez možnosti jejich pozorování. Tak nějak v tomto smyslu si myslím, že se mohu daleko více „rozmáchnout“. 
 
 
 

Výstava k 90. výročí vzniku Československa 
Od 27. října do konce listopadu jsme mohli v provozní době Městské knihovny 

shlédnout v Městském kulturním domě na ulici Brněnské výstavu k 90. výročí vzniku 
Československé republiky. Výstava byla zaměřena také na dění v Židlochovicích od roku 
1918 až do doby 2. světové války. Celou výstavu s pečlivostí sobě vlastní zpracoval pro 
město Židlochovice pan Karel Vavřík. Celá expozice, kterou autor nejen textově a obrazově 
připravil, ale také naaranžoval na výstavní panely, je souborem nesmírně zajímavých 
památek na období první Československé republiky.  Ať už se jedná o ukázky dobové 
práce novinářů, bankovky z období 1918–1939, státní symboly, fotografie TGM.  Není to 
první výstava, kterou Mgr. Karel Vavřík nezištně pro město Židlochovice připravil a 
realizoval. Každá z nich je jako otevřená kniha vzpomínek. Je v nich spousta objevných 
informací, které by neměly upadnout opět do zapomenutí. Snad se jednou naleznou 
finanční prostředky na to, aby hodnota této práce a snažení byla vydána v souboru 
materiálů nashromážděných na panelech výstav na paměť příštím generacím, byť ve 
skromném knižním vydání.                                                                               Ing. Pavel Hájek 

 

Židlochovický kostel Povýšení sv. Kříže 
Dostala se mi do rukou útlá knížečka K. Vavříka Židlochovický kostel Povýšení sv. 

Kříže. Vřele jsem přivítal tuto badatelskou práci, která na nemnoha stránkách obsahuje 
velké množství dat a faktů a která je navíc umocněna textem s vypovídací i stylistickou 
hodnotou.  Myslím, že graficky dobře vybavená a sličná publikace zasluhuje pozornost 
nejen židlochovického regionu.                                                      Jan Kouřil, Moravské Bránice 

                                                                                                     

Koncert pro Ivet – skvělý příklad solidarity 
Dne 7. 11. 2008 se v židlochovické sokolovně uskutečnil benefiční „Koncert pro Ivet“. 

Vystoupily zde kapely ze Židlochovic a blízkého okolí: Enzym, Bezestopy, Mr. Dynaboom, 
Risposta, Bricanyl Turbuhaler, Skrznaskrz a Analia, která přijela dokonce až z Rousínova. 
Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář.  

Výtěžek celé akce, jejíž součástí byla i tombola, bude věnován bývalé studentce 
Gymnázia Židlochovice Ivetě Veverkové na nákup nezbytných rehabilitačních pomůcek. 

Poděkování za sponzorský dar patří těmto firmám a osobám:  Anna Paurová, Zaječí; 
Autodíly Kelbl s.r.o., Hrušovany u Brna; AVION spol. s r. o., Židlochovice; Dušan Spáčil, 
Vojkovice; Fronius, Jihlava; Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice; Kamena Brno; Keramická 
dílna KOVI, Vojkovice; Knesl – kopírovací stroje, Židlochovice; Kovoterm Gasex s.r.o., 
Brno; Lesní závod Židlochovice; Oldřiška Veselá – zemní práce a doprava, Vojkovice; 
Pivovar Starobrno; Pneumatiko Němčičky; Prodom, Židlochovice; Restaurace Sport, 
Žabičce; Řeznictví Janíček & Čupa, Židlochovice; Sdružený klub železničářů, Brno; 
Školní zemědělský podnik Žabičce; Tomáš Jíra, Židlochovice; manželé Hniličkovi, 
Pavlišovi, Petříčkovi, Rožnovští, Suchánkovi, Svobodovi. 

Dále bychom chtěli poděkovat Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice za záštitu celé 
akce, Sokolu Židlochovice za bezplatný pronájem sokolovny, všem kapelám, městu 
Židlochovice za podporu a propagaci, Ivaně Svobodové za grafický návrh plakátů, Lukáši 
Čapkovi za nazvučení sálu, skupinám Mr. Dynaboom a Risposta za zapůjčení 
technického vybavení, za pomoc a cenné rady řediteli gymnázia RNDr. Jiřímu Kubešovi a 
Mgr. Haně Stravové. Velký dík patří také všem třem stům deseti návštěvníkům, díky nimž 
činil celkový výnos 97 658 korun!  

Věříme, že vybraná částka přispěje na zlepšení podmínek pro léčbu naší spolužačky 
Ivety. 

                                                                                                          Maturanti 2006 

Zahrada v prosinci  
 

Pořádně zakryjeme přezimující dvouletky a 
začínáme plánovat výsevy letniček na příští 
rok. Přikrývku si zaslouží i skalničky a ostatní 
trvalky. Kontrolujeme uskladněné cibule a 
hlízy. Poškozené a plesnivé kusy 
odstraňujeme. Zajišťujeme dostatečné větrání 
skladovacího prostoru. Vodní plochy je třeba 
občas uvolnit z ledového sevření, abychom 
předešli hnití vody. Menší jezírka můžeme 
chránit před mrazem překrytím deskou 
z polystyrenu.  

Zálivku pokojových rostlin udržujeme na 
minimu. Hnojení úplně vypustíme. Rostliny 
přezimující v chladnu občas kontrolujeme. 

Podle počasí ještě pokračujeme 
v zazimování růží. Neopadané dřeviny 
pěstované v nádobách je nutné vydatně zalít a 
chránit jejich obal před promrznutím. 

Od prosince je možné začít s prováděním 
zimního řezu. Zimní řez lze využít k získání 
roubů a dřevitých řízků pro jarní období.  

Zajistíme si potřebná hnojiva a ostatní 
materiál pro další sezónu. Veškeré chemické 
přípravky na ochranu rostlin, používané 
během vegetace, uložíme v chladné, ale 
bezmrazé temnější místnosti, aby se 
nesnižovala účinnost těchto pesticidů. Ze sadu 
a zahrad odstraníme všechny suché a 
nemocné stromy. Hubíme hraboše a myši. 
Nestihneme-li pro zamrzlou půdu stromky 
vysadit, založíme je do jara. Pokud jsme uložili 
rouby v zemi na severní straně budovy, 
přihrnujeme je podle dostupnosti silnou 
vrstvou sněhu, který zmírňuje teplotní výkyvy. 

Pravidelně kontrolujeme uskladněná jablka 
a hrušky, vybíráme a odstraňujeme nahnilé 
plody. Dbáme, aby bylo ve skladovacích 
prostorách dostatečně vlhko. 

Zatím nezačínáme se zimním řezem révy 
vinné. Prosincový řez může způsobit vyšší 
náchylnost keře k poškození nízkými 
teplotami. Z jednoletého dřeva můžeme 
koncem měsíce odebrat rouby dlouhé 30 cm. 
Lehce je namočíme, zabalíme do igelitového 
sáčku a uskladníme ve studeném sklepě. 
Podobně si připravíme i podnož.  

Můžeme vypracovat plán výsevů a 

výsadeb na příští rok. Pozornost věnujeme 
údržbě skleníků, fóliovníků a pařenišť. Ve 
vytápěném skleníku můžeme začít s výsevy 
salátů pro rychlení. 

    Z časopisu Zahrádkář zpracoval Jan Šotnar. 
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Zajíci před a za plotem parku   
 

Kdybyste měl stručně shrnout váš dosavadní umělecký vývoj, jednotlivé etapy, jak by to vypadalo? 
První, co mě napadlo, tak to je bílá plocha právě připraveného plátna. A taky „Kulhavá mašinka“. Od ní až k plátnu, teda od tužky k barvám všeho druhu – to je 
vývoj. A umělecký? To si netroufnu hodnotit. 
Inspiruje vás v tvorbě místo, kde žijete? 
Asi by se hodilo okamžitě vychrlit, že ano. Zřejmě si to člověk hned neuvědomuje, ale určitě prostředí, ve kterém se vyskytuje / a tady se vyskytuji již drahnou 
dobu/ má v tomto smyslu silný vliv. Sice nechodím se štaflemi, či skicákem po okolí, ale určitě ho vnímám po svém. 
Co jsou vaše hlavní inspirační zdroje? 
Je to patrně všechno, co mne náhle osloví svou atmosférou, silným dojmem. A může to být v podstatě cokoliv. Hlavně je to asi příroda, krajina, lépe řečeno její 
atmosféra, složení, vrásnění, její vznik a související pochody a procesy a taky struktura. Tu si pak v hlavě „přetavím“ po svém a vypasíruju na plátno. 
Mimochodem, a to se vracím k předcházející otázce, velmi na mne vždy zapůsobila atmosféra, dnes již neexistující, řepné kampaně v židlochovickém 
cukrovaru. Totiž podzimní atmosféra plískanic, silnic rozbahněných od náklaďáků s přívěsy přeplněnými cukrovou řepou a prosycená zvláštní vůní na pozadí 
různobarevně kouřícího cukrovaru. 
Jak spolu souvisí, jak se doplňují, popřípadě vylučují vaše občanské povolání a malba? 
Myslím, že to není kontraproduktivní. A jak jsem již řekl, tak mne prostředí ve kterém se vyskytuji, ovlivňuje. Ostatně důkazem toho jsou moje poslední obrazy. 
Současnou tvorbu ale nevnímám jako zásadní odklon od inspirace přírodou, vždyť snímky, ale také rozličná rtg vyšetření, anebo technické procesy, které jsou 
tou současnou inspirací, mohou v divácích, pokud jsou ochotni se nechat obrazy ovlivnit, evokovat pohledy na krajinu, přírodu apod.            

Rozmlouval Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC Židlochovice, (senkyrik@zidlochovice.cz) 
 

Zajíci nepatří mezi dominantní zvířata žijící v parku. Ani tam vlastně patřit nemohou. Jsou to poměrně plachá zvířata volného 
prostoru, polí, lesů, remízů s převážně nočním životem, která se nerada nechávají uzavřít v oplocených oborách, třeba u nás v parku. 
Přesto tam zajíce můžeme zahlédnout. Žijí tam, dalo by se říci dobrovolně potom, co se tam náhodou dostali propustným oplocením 
parku. 

Třeba v noci, kdy zajíci hopkují po svých ochozech při hledání potravy. Nebo při únikovém běhu před nebezpečím v sousedním 
poli. Prostředí parku je může zlákat a oni se do pole nevrátí. Plotem pronikají zajíci i ve dne při honcování – páření, kdy zaječí 
mládenci ucítí v parku zaječí svůdnici, chtějí ji získat a proniknou plotem za ní.Tam potom zajíci přebíhají z místa na místo a přitom se 
i více samečků pokouší opakovaně o kopulaci atraktivní samičky. Ta jim uniká a vyvede je přitom zpět do polí – nebo je okouzlí 
natolik, že v parku spolu na čas zůstanou. Životu v parku se pak obvykle jen dočasně přizpůsobí. 

Lze si také představit při migraci plotem, že zaječici v parku zastihne „její čas“ a vrhne tam své mladé. Tím je k parku vázána a 
 i když se v noci toulá za obživou, k zaječatům se vrací, aby je nakojila. O většině zajíců v parku můžeme tedy říci, že převažují imigranti z polí před domorodci. 

Volná migrace zajíců plotem je od chvíle, kdy byl dosavadní propustný plot nahrazen protipovodňovou zídkou na celé hranici mezi parkem a poli velmi 
omezena, ne-li znemožněna. Zajíci mohou snad jen náhodně při nočních toulkách za obživou najít místo možného průniku oplocením mimo betonovou zídku. 

Zajíci v parku nejsou objektem na dlouhé pozorování. Většinou je můžeme zahlédnout jen v běhu, přerušovaném panáčkováním při vyrušení, kdy rychle 
mizí z dohledu. K vidění jsou také při zmíněném honcování. Při něm ztrácejí zvířata na ostražitosti a i za denního světla se přiblíží k člověku. 

Zajíc opouští své lože většinou v noci, aby si našel v jeho dosahu nějakou obživu. Za ranního úsvitu se do něj vrací. Někdy jich využívá střídavě i několik, 
podle jejich dosahu k pastvě a podle pocitu bezpečnosti závislé na dění v jejich okolí. 

Zajíc má mnoho nepřátel a svoji bezpečnost si musí nepřetržitě střežit. Je k tomu vybaven vrozenými bezpečnostními instinkty. Také, že ve svém loži 
zaujímá pozici, aby měl „dobrý vítr“, který mu včas přinese čichovou a sluchovou zprávu o vzniklém nebezpečí, na které musí reagovat. Někdy se přikrčí 
k zemi, aby s ní téměř splynul a ušel pozornosti. Když nebezpečí nepomine, řeší je rychlým startem a ještě rychlejším únikovým během. Může při tom vůbec 
spát? No, spí. Jako zajíc, jak se říká o lidech s lehkým spánkem. Je to stav, kdy jeho vnímavost na nebezpečí je podvědomá, ale postačující k reakci na ně a 
k aktivování obrany.  

Jak si představujeme zaječí lože? Není to jistě měkké a teplé ptačí hnízdo, ale jen mělce prohrábnutý nebo jen vyležený dolíček mezi trsy trávy na mezi 
v křovinách, nebo jen v oranici za větší hroudou, jak je obvyklé u „polňáků“. A do takového nepohodlného a studeného lože vrhne zaječka své mladé. První 
zajíčci se rodí už na konci zimního období a brzy na jaře tzv. „březňáci“, často do nevlídných povětrnostních poměrů se sněhem a mrazem. Rodí se plně 
osrstěni, vidoucí, schopni pohybu a značně odolní. Matka se u nich zdrží jen asi tři dny. Potom se k nim na tři týdny jen vrací, aby je nakojila. Zajíčci sami 
začínají již desátý den po narození přijímat rostlinnou potravu, tedy žádné velké rozmazlování.  

V té době se jejich matka toulá po okolí v dosahu jejich pekáčku a někdy obtížně hledá potravu, zdroj kojení. Nijak je nemůže chránit při jejich trvalém 
ohrožení, neboť sama se mu někdy obtížně vyhýbá. 

Žel, mnoho zajíčků, zejména ze zimního a jarního vrhu nepřežije nejen nepřízní počasí, útoky dravců a šelem, ale u „polňáků“ také zemědělskou činností. 
Obsluhy pojízdných strojů většinou před sebou nepostřehnou nenápadný, ochranným zbarvením vybavený chomáček zajíčků tulících se úzkostlivě k sobě 
v jejich rodné jamce a své smrtonosné stroje nezastaví… 

Na tato zdánlivě bezvýznamná zaječí dramata jsem myslel, když jsem už koncem února z parku viděl stroje pracovat na sousedním nedozírném lánu 
končícím až siluetou Hrušovan. 

Zaječí máma nehýří příliš mateřskou láskou. Poměrně brzy své mladé opouští, sotva se mladí stačí osamostatnit. Pud ji láká do víru dalšího honcování a 
při tom zakládá nové rodiny s dalšími partnery a novými zaječaty. 

Reprodukční proces zaječka až čtyřikrát v roce opakuje a přivede na svět až patnáct mladých, z nichž sotva polovina přežívá. Poměrně vysoká plodnost 
zaječky umožňuje zmnožení počtu zajíců a zachování zaječího rodu.  

Ani ti, co přežili a vyspěli, nemají vyhráno. Na podzim se zaječí populace dostane do největšího nebezpečí. To jsou hony na zajíce. Při nich jsou sevřeni 
obvykle v kruhových lečích do formace téměř neprodyšné. Lovci, honci a lovečtí psi nedají přitom zajícům moc šancí na únik. Naposled jsem to pozoroval 
v prosinci na polním honě za parkem směrem k Hrušovanům. 

I ti „ušáci“, kteří prošli peklem střelecké linie a hledali jako dříve záchranu v sousedním parku, měli smůlu. Narazili na protipovodňovou zeď.  
Naši zajíci „parkovčáci“ zůstali při tomto honu relativně v bezpečí. Mohli současně se mnou počítat střely z pušek, z nichž většina znamenala zásah a smrt 

jejich druhů. Měli štěstí, že byli v pravý čas na pravém místě. V parku, který je nehonebním pozemkem a místem jejich azylu. 
Tam je můžeme zase někdy zahlédnout. 

Augustin Vlašic 
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 170. výročí první kampaně  
 

PhDr. Stanislav Rubáš   
  Židlochovický cukrovar –  4.  část 

Začalo se tedy s důkladnými melioracemi. Hlavní meliorace byla realizována v katastru Obora (směrem k Žabčicím), kde byla získána 
plocha cca 270 ha. Rovnoběžně s řekou Svratkou byly zřízeny ochranné hráze, vykopány příkopy, vytyčeno 20 km cest a vše bylo nivelačně 
uzpůsobeno tak, že pole mohla být zavlažována odpadní vodou z cukrovaru. To byla v té době myšlenka zcela nová a ojedinělá, stejně jako 
další předtím nevídaná novinka – pokusné používání umělých hnojiv. Na všechny meliorační úpravy do roku 1872 bylo vynaloženo asi 270 000 
zlatých.  

Po smrti svého otce podnikl Julius Robert v roce 1871 cestu do Anglie, kde se seznámil s principem parního pluhu. Již na podzim téhož 
roku pracovala na židlochovických polích. Fowlerova oračka o výkonu dvaceti koňských sil, první v celém mocnářství. Tím se podstatně 

zlepšilo obdělávání půdy. Robertova snaha věnovat veškeré úsilí zemědělství, v němž viděl základ cukrovarnictví, šla tak daleko, že v roce 
1872 zrušil v Židlochovicích rafinérii cukru, zůstala pouze surovárna, a tím dal svému podniku čistě zemědělský charakter. 

Značné vzdálenosti mezi jednotlivými objekty velkého hospodářství jej přivedly k otázce dopravy, a tak byla jako první v Rakousku zřízena 
v Židlochovicích visutá dráha systému Provins. To však byla investice pouze dočasná. Trvalý charakter měla výstavba úzkokolejné dráhy, 

kterou Julius Robert překlenul dosti značnou vzdálenost (přes 20 km). Tuto 
dopravní novinku objevil ve Francii a Corbinův systém polní dráhy uplatnil jako 
první ve střední Evropě. Efekt úzkokolejné dráhy byl v následujících letech 
ještě vylepšen zavedením Decanvilleova typu vagónové soupravy. Tuto 
vagónovou soupravu používal Robert k nejrůznějším účelům. Byla jí 
rozvážena řepa uvnitř cukrovaru, ale hlavně se s její pomocí dovážela hlína a 
humus pro melioraci pozemků. 1 

Julius Robert také rozpoznal, že další podmínkou efektivnosti 
v zemědělství je jeho mechanizace. Byly nakoupeny žací stroje a mlátičky a 
v Židlochovicích se uskutečnily první pokusy se secími stroji a plečkami při 
obdělávání cukrové řepy. Pro zavodňování pozemků bylo zřízeno velké 
centrifugální čerpadlo. 

 V roce 1873 se konala ve Vídni velká výstava, na níž Julius Robert 
působil jako předseda poroty. Při této příležitosti se zde uskutečnil zemědělský 
kongres. Součástí programu byl i zájezd do Židlochovic. Julius Robert se tak 

dočkal ocenění a obdivu odborníků ze zemí téměř celého světa. 
Za  zásluhy o zemědělství byl Juliu Robertovi udělen řád železné koruny III. třídy. Dále obdržel řád Františka Josefa, ve Španělsku byl 

jmenován Comanderem Isabellina řádu s hvězdou. Od francouzské vlády obdržel řád za zásluhy o zemědělství a byl jmenován členem-
korespondentem Societé nationale d´agriculture.  

Je příznačné, že příjmů, které mu plynuly z vynálezu cukrovarnické difúze, se zřekl jednak pro finanční zajištění dalšího vědeckého bádání 
a jednak ve prospěch sociálních institucí. 2 

Podstatně zasáhl do místních sociálních poměrů. V továrně i na velkostatku našly ať již celoroční, nebo sezónní obživu stovky lidí. Město, 
jako jedno z prvních na Moravě, mělo jeho zásluhou plynové osvětlení, dal postavit společenský dům Casino a stál i u zrodu místní spořitelny, 
která byla založena pro podporu hospodářského života. 

Když Julius Robert 12. února 1888 zemřel, převzal cukrovar jeho syn Justin, který se snažil pokračovat ve své správě židlochovického 
panství v duchu svého otce. 

V roce 1901 byl židlochovický cukrovar znovu zrekonstruován a jeho výrobní kapacita se zvýšila na 8000 q zpracované cukrovky denně. 
Byla také zavedena výroba bílého cukru a cukrovar převzal do nájmu podle smlouvy uzavřené s Justinem Robertem židlochovický velkostatek. 
Výroba bílého cukru byla zpočátku omezena jen na výrobu krystalu, později se vyráběl i cukr mletý. Pro ekonomičtější svoz cukrovky ze dvorů 
a statků zřídil závod úzkokolejnou dráhu nejprve na statek Boudky (asi osm kilometrů vzdálený) a později ji prodloužil až ke statku v Měníně. 
Celková délka úzkokolejné dráhy o rozchodu 760 mm činila 20 400 metrů. Dopravu obstarávala lokomotiva zakoupená u firmy H. Kraus 
v Mnichově v roce 1901 a dále pak lokomotiva od firmy Junk. Vozový park čítal 61 čtyřosých vagónů s nosností 8 000 kg. Později na vlečku 
přibyly další lokomotivy, a to od firmy H. Kraus v roce 1924 a od firmy Henschel u.s. AG Kassel Altreich v roce 1929.3     

Pokračování v dalším čísle 
____________________________________________________ 

1 Julius Robert (nekrolog). In: Östtereichisch - Ungarische Zeitchrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft. Wien 1888, XVII. 
2 Baxa, J.: c.d. 
3 MZA, K 272, kart. 38, inv.j. 86, Pamětní kniha cukrovaru Židlochovice. 
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Osmička v dějinách Židlochovic – 10. část 
1448 
Kdy byl postaven vůbec první most v jakékoliv podobě přes řeku Svratku, 
spojující pravou stranu s tvrzí a levou s důležitou obchodní cestou, 
nebude asi již nikdy přesně zjištěno. V listinách se tento most připomíná 
v roce 1407 a pak hlavně v roce 1448, kdy byly vrchností stanoveny 
podmínky jeho používání – placení mýtného: „…od každého vozu, 
cožkolivěk na tom povezeno bude a z s koliko koňmi přes ten most 
v Židlochovicích povezú, ode všeho nemá bráno býti nežli dva peníze; a 
jestliže ten vůz toho dne zase pojede buďto s nákladem nebo prázden, 
z toho ani z s koní toho dne nemá nic vzato býti; než když by nazejtří 
nebo potom ten vůz zase s nákladem přes ten most zase jel, od toho 
všeho nemá bráno býti než dva peníze. Když by který měštěnín neboli 
měšťka v Brně přebývajíce do vinohradu nebo z vinohradu jeli nebo svou 
čeleď nebo posly na vozy poslali, od těch také nemá nic bráno býti. Také 
což desátkův, ježto k markrabině komoře sluší, povezú, z těch ani od 
formanův ani od koní žádné mostné nemá dáno býti“. 
 

1958 
1. prosince byl zahájen provoz na nově vybudovaném autobusovém 
nádraží před parkem. Až dosud zastavovaly jednotlivé linky na 
zastávkách po městě, zejména na náměstí před Národním domem. Ve 
výstavbě autobusového nádraží se mělo ještě pokračovat výstavbou 
čekárny a sociálního zařízení. 
1998 
V komunálních volbách byla zvolena první starostka v historii města 
JUDr. Hana Kratochvílová.  
2003 
V prosinci byla slavnostně otevřena a předána do užívání budova 
Městského úřadu na Nádražní ulici. Byla postavena za finanční 
spoluúčasti státu v rámci pověření města rozšířenou působností po 
zániku okresních úřadů. Projektantem budovy byl Ing. arch. Jiří Adam, 
stavbu provedla firma 3V&H s.r.o. Uherský Brod. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

�  �  � 
Potíže kronikáře 

Antonín Flodr byl svědomitým a zaníceným židlochovickým kronikářem.  Jeho vzorně vedené zápisy mohou být podnes příkladem svým zpracováním i 
vhodně volenými ilustracemi titulních stránek. V době německé okupace nebyla kronika vedena a byla zpracovávána zpětně. 

 V předmluvě čtvrté knihy za roky 1943 – 1948, která byla psána dodatečně až v roce 1954, si Antonín Flodr postěžoval: 

S čistopisem čtvrté pamětní knihy jsem se opozdil pro nedostatek vhodného papíru. V  papírnických obchodech jsem nemohl dostat dřevaprostý 
papír. Byl jsem odkazován na prodejnu Řemeslnických potřeb v Brně, Stalinovy sady 31. Protože náš národní výbor neměl takový papír naplánován a 
hlavně proto, že prodejna žádný neměla, nemohl nám býti dodán. Ani zákrok na okresním národním výboru a konečně i na krajském národním výboru, 
nepřinesl kladného výsledku. Konečně po marném měsíčním shánění, jehož se zúčastnili také okresní osvětový inspektor Jan Kos a kronikář Vranovic 
Hubert Hrozínek, obrátil jsem se na svého schovance architekta Karla Koželku v Praze a jeho prostřednictvím nám uvolnila Družstevní práce ze svých 
přídělů 250 archů formátu A1  speciálního papíru pro kroniky. Podmínka byla, že u nich dáme kroniku vázat. Papír byl dodán 23. června 1954.  

Hned jsem se dal do kresby titulního listu. 
Vypsáno z Pamětní knihy města Židlochovic IV, z předmluvy napsané pro rok 1943.  -kv-. 

�  �  � 

Loupeživé nájezdy Bočkajovců na jižní Moravě 
Sedmihradský vévoda Štěpán Bočkaj (1557–1606) byl včele protihabsburského povstání proti Rudolfovi II. v roce 1605. Jednalo se o povstání v 

reakci na konfiskaci majetku nekatolických magnátů na Slovensku. 
Povstalci s úmyslem získání majetku začali podnikat loupeživé nájezdy na Moravu. V jednom z prvních útoků 7. 5. 1605 vyrabovali Lanžhot a do 

základů vypálili Velké Bílovice včetně habánského domu. Zabili také čtyři bílovické novokřtěnce.  
Nájezdy Bočkajovců na Moravu trvaly po tři měsíce. Nebylo dne, aby se domácí obyvatelstvo nemuselo obávat nepřátelského vpádu. Uhři a jejich 

spojenci Tataři nejen loupili a vypalovali vesnice, ale pobíjeli obyvatelstvo, neuvěřitelně je mučili, odvlékali a prodávali do otroctví. Tak tomu bylo 9. 5. 
1605 ve Strážnici, 30. 5. 1605 v Moravské Nové Vsi, 2. 6. 1605 ve Vacenovicích, Milovicích, Svatobořicích a Mutěnicích. Nejhorší zvěrstva napáchali 
Bočkajovci 28. 6. 1605 ve Tvrdonicích. Bylo tam zabito nebo odvezeno do zajetí 108 osob.  

Mezi posledně napadenou obec patřily Prušánky, kde byly zabity 4 osoby a do zajetí odvlečeno 15 žen a 10 svobodných děvčat. 17. 7. 1605 
vypálili povstalci Bořetice, Podivín a Rakvice. 

V této době shromáždili Bočkajovci u Velkých Bílovic kolem 4 tisíc vojáků. Proti nim se 23. 7. 1605 postavil sám majitel panství Ladislav Velen ze 
Žerotína údajně s 850 jezdci a podařilo se mu donutit odpůrce k útěku. Zemřelo 300 povstalců a bílovičtí získali 200 koní. Tak porážka u Bílovic 
významně narušila agresivní plány Bočkajovců. Podobnou porážku utrpěli povstalci u Uherského Brodu, kde byli rovněž přinuceni k ústupu.  

Po těchto porážkách pak nájezdy na Moravu ustaly. Povstalci se pak orientovali na rakouské země. V  roce 1606 bylo povstání ukončeno 
vídeňskou smlouvou, jež uherským stavům zaručovala dosavadní práva i náboženské svobody. 

Převzato ze Zpravodaje města Velké Bílovice č. 3/2007. 

�  �  � 
   

 

 

 

 

 

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

�

Moudrá slova 
Bůh se stal člověkem a člověk by na to měl odpovědět. Nikoli 

tím, že si bude hrát na Boha, že bude chtít život, přírodu  
a dějiny do své režie a manipulovat jimi, poroučet druhým 

 a poroučet větru a dešti. To jsme už zažili a máme toho dost. 
Slušnou odpovědí na ten největší a nejvlastnější dar Vánoc – 

že Bůh se stal člověkem – bude, když se i člověk bude poctivě 
snažit stávat se plněji člověkem. 

  Tomáš Halík, kněz, v promluvě k Parlamentu PS ČR 

Úřední hodiny Městského úřadu  
v době vánočních svátků  

Po  29. 12. 2008 8.00 – 12.00 – úřední den 
Út  30. 12. 8.00 – 15.00 – podatelna a pohotovostní stav 
   na odborech 
St   31. 12. 8.00 – 12.00 – upravený úřední den 
Pá   2. 1. 2009 8.00 – 12.00 – podatelna uzavřena, 
  pohotovostní stav na odborech 
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Nové knihy v městské knihovně 

Tajemství chrámové hory – historická fakta s věrohodnou fikcí �  
Zima v Madridu – napínavý román z doby skončení občanské války 
�  Pokladnice – román oceněný za nejlepší německy psanou 

knihu za rok 2007 � Na vlastní oči – vše, co potřebujete vědět o 
smrti a bojíte se zeptat… �   Král, císař, car – rodinný příběh 

Jiřího V., Viléma, Mikuláše II. �  Zamlčené dějiny 1918, 1938, 
1948, 1968 �  Obelháni, podvedeni a převychováni – dětské 

osudy z 20. století �  Jednohubky z historie, doplněné 
fotografiemi �  Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou 

z nebe – pozitivní zásady, které musíme děti stále učit �  Lustig: 
Modrý den – povídky, které ukazují autorovu neskutečnou sílu 

v boji o přežití � Rodinné domy – 70 nových projektů � 
Štěňata – chov, péče, porozumění � Češi v Tobruku – 

autentické vzpomínky českých mužů � 

ŽÁDÁME VŠECHNY OBČANY, 
 KTEŘÍ PŘINÁŠEJÍ DARY DO SBÍRKY PRO 

DIAKONII ÚPICE – BROUMOV, 
 ABY OBLEČENÍ A DALŠÍ DAROVANÉ VĚCI 

BYLY ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ 
 A POUŽITELNÉ.  

Opakovaně se setkáváme s tím, že věci 
jsou špinavé a ve špatném stavu.  

Eva Bílková - SPOZ 

Mohlo by se zdát, že o minulosti Židlochovic 
bylo už vše řečeno a napsáno, že už na nic 

nového a objevného nemůžeme přijít. 
 Kdo stavbu kostela projektoval? Jak 

vypadala původní věž? Kdo stavbu kostela 
financoval? Kdo kostel stavěl?  
To vše naleznete v publikaci  

ŽIDLOCHOVICKÝ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. K ŘÍŽE, 

 která právě vyšla. Obdržíte ji za 40 Kč 
v turistickém centru na radnici. 

Regionální turistické a informační centrum 
nabízí:  

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

�  �  � 
Stále ještě jsou k dostání publikace: 

Vyňato ze zápisníku 
TGM v Židlochovicích  

 Židlochovice na starých pohlednicích 
   Židlochovické mosty a lávky 

Židlochovické hospody 
 

OREL – jednota Židlochovice 
pořádá a zve všechny nadšené příznivce lyžování  

a snowboardingu na sobotu 17. ledna 2009  

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD II 
do střediska Stuhleck v Rakousku. 

Odjezd v 5 hod. od budovy gymnázia,  
návrat asi ve 21 hod. 

Cena za dopravu autobusem 300 Kč,  
pro členy Jednoty Orel zdarma. 

Cena skipasu – dle typu permanentky,  
kterou zakoupíme hromadně na místě,  

euro vezměte s sebou. 
Dospělí 31 €, děti 1990 – 1993  28 €,  

1994 – 2002 16 € + vratná záloha na kartu 2 €. 

 Upozornění: Pojištění není v ceně zájezdu!  
Obraťte se prosím na některou z pojišťoven. 
Mládež do 18 let v doprovodu zodpovídající 

dospělé osoby! 

Přihlášky, informace a záloha na dopravu: 
vitulova.svatava@centrum.cz 

� 608 429 387 



 

Židlochovičtí turisté si, jako obvykle, nachystali na konec letošního roku tradiční výšlap na Výhon. Zvou na něj všechny zájemce, kteří se 
chtějí po vánočních svátcích projít a pokochat se nejbližší přírodou, která nás obklopuje.  

Turisté už si zároveň naplánovali výlety na příští rok. Budou jistě zajímavé a účastníky obohatí o nová poznání. Dovolujeme si vás s našimi 
výlety seznámit:  

24. 1. 2009 – zimní pohádka v Prešpurku;  21. 2. Po 49. rovnoběžce do Jevišovic a okolí;  28. 3. Kyjovská zastavení – zámek Milotice;    
25. 4. 60. výlet – jarní výlet z Račic na Vildenberk; 23. 5. Putování k Neziderskému jezeru; 14. – 17. 6. II. expedice na Zakarpatskou Rus – 
Ukrajina; 22. – 23. 8. Na Šumavu po 49. rovnoběžce; 19. 9. Na Hlínu a ještě dál; 17. 10. Podzimní Pálavou; 15. 11. Toulky Jihlavou a okolím; 
30. 12. 2009 Tradiční výšlap na Výhon. 

�  �  � 
Pokud se sami chystáte na výlet či zájezd, pak vám doporučujeme využít internetové portály, které vás seznámí s nezbytnými informacemi o trase 

a zajímavých památkách. Uvádíme některé z nich: � www.mapy.cz - nabízí turistickou mapu včetně cyklotras; � http://supermapy.centrum.cz - 
plánovače tras, cyklotrasy turistické trasy, GPS;  � www.amapy.atlas.cz - plánovače tras, turistické, cykloturistické;  � www.turistika.cz - portál 
s přehledem turistických cílů a zajímavostí uspořádaných podle oblastí v celé ČR;  � http://mapy.tiscali.cz/turistika.php, informace o objektech v ČR 
podle kategorií - například památky, zajímavosti, lázně atp.; � www.stezka.cz - mapy a databáze naučných stezek;  � www.nakole.cz - certifikovaný 
přehled zařízení, která jsou vstřícná cyklistům.  �  www.kudyznudy.cz  - návrhy tras různých výletů s dalšími údaji.                                                  -rt-                                                                           

 

• Průvodce po všelikém dění v obci Hrušovany se jmenuje publikace vydaná již v roce 2002 k příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o obci, ale 
která se teprve nyní dostala do prodeje v našem regionálním turistickém a informačním centru. Zkušená hrušovanská kronikářka Vlastimila 
Adamová přináší v této obsáhlé brožuře značné množství údajů i zajímavostí a formou mnoha kapitol s různými tématy tak dokumentuje dějiny 
Hrušovan. Cena brožury je 50 Kč. 

• Při stavbě silničního obchvatu Hrušovan byly náhodně nalezeny za garážemi u Tří mostů části lidské kostry. Původně se mělo za to, že se jedná o 
nějaký nález kostry z nějakého trestného činu. Nakonec se zjistilo, že jde o kosti ze starého slovanského pohřebiště z jedenáctého až třináctého 
století. Zatím se prozkoumalo 5 hrobů. Kromě tohoto nálezu našli archeologové v  okolí budoucí silnice nářadí z pátého tisíciletí před Kristem, 
zbytky šesti domků z římského období i hrob náčelníka z doby předkeltské. Byl to zřejmě vůdce skupiny, protože byl pohřbený ve voze, ke kterému 
byly připevněné oje i postroje pro koně.                                                                                                                                             Rovnost 7. 11. 2008  

• Upozornění na zloděje zahradní techniky – přinesl občasník Žabčice. V září došlo v Žabčicích k odcizení traktorové sekačky v ceně 130 000 Kč, 
kterou vlastnil Sokol Žabčice. Má se zato, že se jedná o organizovanou skupinu, protože i v okolí se ztratilo dalších pět těchto traktorových 
sekaček.  

• 3. srpna  t. r. byl otevřen v Žabčicích zrekonstruovaný Lidový dům, který byl původně byl postaven v roce 1934. Ke slavnostnímu otevření byla 
vydána brožura s bohatou fotografickou dokumentací. Text brožury zpracoval pan Zdeněk Koníček, bývalý kronikář obce.   

• V zápisu zasedání rady města dne 1. srpna se uvádí, že zahrádka před domem č.p. 86 (bývalá lékárna) bude povolena městským úřadem jen 
v případě, že na uvedeném domě bude provedena oprava fasády. Majitel domu si pospíšil a během několika dnů postavil u domu trubkové lešení. 
Všichni občané s nadějí očekávali, že konečně zkrásní vzhled náměstí. Zahrádka tak po celé léto mohla být provozována. Pěkné dny koncem října 
skončily a tak už hosté přestali letní zahrádky k občerstvení využívat. Jaké však bylo překvapení občanů, když jednu sobotu koncem října 
nastoupila parta lešenářů a lešení odstranila. Otlučená fasáda zůstala netknuta, postavené a nevyužité lešení bylo zřejmě jen záminkou k povolení 
provozování letní zahrádky na veřejném prostranství, které je v majetku města.                                                                                                        -rt- 

• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s regionálním turistickým a informačním centrem připravila výstavu jablek a 
hrušek. Výstava byla zahájena 23. října. Bylo vystaveno 142 vzorků jablek (130 odrůd) a 27 vzorků hrušek. Součástí výstavy byla expozice méně 
známých plodů – oškeruše, kdoule, pepíno, mišpule, mandle kiwi, jeřabina, kalina, kdoulovec, rakytník řešetlákový, bílý kultivar černého bezu. Pro 
zahájení výstavy připravily členky zahrádkářů pí Mašová, Kučerová, Šotnarová, Urbánková a ing. Flajšingerová moučníky s jablky. Návštěvníci 
mohli také ochutnat jablečný mošt a kalvádos. Výstavu doplnil Jan Urbánek přednáškou o některých novinkách v pěstování jádrovin. Všem, kteří 
poskytli svoje výpěstky a podíleli se na přípravě i instalaci výstavy, patří poděkování. Po ukončení výstavy bylo vystavené ovoce věnováno dětem v 
mateřské škole.  Další významnou akcí zahrádkářů bylo svěcení svatomartinských vín, které se uskutečnilo 11. listopadu ve večerních hodinách 
před kostelem a které provedl farář P. Jan Hodovský. O velkém zájmu svědčí účast asi sta zájemců, kteří ochutnali první letošní vína.      Jan Šotnar                                                                                                                             

• V sobotu dopoledne 8. listopadu v Havlíčkově ulici zasahovali hasiči ze Židlochovic, Pohořelic a Hrušovan. V jednom silně zakouřeném pokoji 
hořela postel a na ní s mnohačetnými popáleninami ležela důchodkyně, která již nejevila známky života. Požár vznikl pravděpodobně od 
nevypnutého spotřebiče.                                                                                                                                                                   Rovnost 10. 11. 2008 

• Je škoda, že připravovaná prezentace možností s mapovým serverem GIS (geografický informační systém), kterou svědomitě  připravil Ing. Vít 
Havel na 19. listopadu, nenašla odezvu u širší veřejnosti.  

• Velké množství dokumentárních fotografií z minulosti židlochovického cukrovaru včetně textů shromáždil pan Alois Kvasnička ve fotoknize. Zatím 
jediný exemplář této knihy by si zasloužil alespoň několika dalších vydání pro případné zájemce a rozhodně by neměla tato fotokniha chybět 
v městském archivu. 

Radostné vánoční dny a v nadcházejícím novém roce hojnost zdraví, 
přejí zastupitelé i pracovníci městského úřadu spolu  

s redakčním kolektivem Zpravodaje. 

 

  TIPY NA VÝLET 
 

  Zaznamenali jsme... 
 

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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