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Výběr z usnesení ZM 20. května 2009 
ZM rozhodlo: 

� uzavření smlouvy o  úvěru od ČS a.s. ve výši 8 
mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 5% p.a., se 
splatností do 31.12.2013, s mimořádnou splátkou 
ve výši obdržené dotace nejpozději ke dni 
31.3.2010 a pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy 

ZM pověřuje: 

� strážníka Milana Šebka plněním úkolů při řízení 
městské policie v souladu s pracovní náplní 
vedoucího městské policie, která je přílohou 
tohoto usnesení 

Výběr z usnesení RM 22. května 2009 

RM schvaluje: 

� příspěvek ve výši 5 000 Kč klubu Armwrestling 
Židlochovice na účast členů na ME v Bulharsku 

� úhradu nákladů Sboru pro občanské záležitosti na 
dopravu při zájezdu do Gbel dne 11. 7. 2009 

Výběr z usnesení ZM 10. června 2009 

ZM rozhodlo: 

� prodat část pozemku p. č. 117/67 v k.ú. 
Židlochovice o výměře 68 m2 situovaný v ulici 
Malinovského za cenu 80 Kč/m2  

� odkoupit od vlastníka pozemky p. č. PK 304, 305, 
405, 430/39, 1361, 1444, 1696, 4438/95, 4788/19 
a p. č. dle KN 2182 a 2183, vše v k. ú. 
Židlochovice a celkové rozloze 11 785 m2 za cenu 
60 000 Kč   
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Bývalý kostel, ze kterého zbyla do 
dnešních dnů jen zvonice.

nalezneme obrázek, který ještě neb
v našem zpravodaji uveřejněn. 
Kresba neznámého autora byla 

součástí nedávno vystaveného tabló
židlochovických farářů a správců

ve farním kostele
Prostor na starém hřbitově byl 

v průběhu letošního ja
firmou Ing. Jiří Vrbas –

návrhu Ing. Martina Dratvy.

ZM pověřilo: 

� pana Ing. Ivo Janebu, Malinovského 66, 
Židlochovice, pana Tomáše Vašíčka, Kpt. Rubena 
544, Židlochovice a pana Antonína Houdka, 
Jiráskova 630, Židlochovice výkonem funkce 
oddávajícího, schvaluje jejich účast na 
slavnostních obřadech a stanovuje, že jsou tito 
členové zastupitelstva města Židlochovice při 
slavnostních obřadech oprávněni užívat závěsný 
znak 

Výběr z usnesení RM 12. června 2009 

RM ukládá: 

� provést opravu střechy na objektu hasičské 
zbrojnice provizorním způsobem v hodnotě do 30 
tis. Kč 

RM rozhodla: 

� pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 232, 
ulice Nádražní v Židlochovicích Mateřskému 
centru Robátko, o. s., Židlochovice  

� vyhlásit záměr pronájmu části pozemku  p .č. KN 
638 v k.ú. Židlochovice – Robertova vila na 
zřízení užitné zahrádky o výměře 450 m2 a  záměr 
pronájmu části pozemku p. č. KN 638 v k.ú. 
Židlochovice – Robertova vila na zřízení užitné 
zahrádky o výměře 300 m2 

RM souhlasí: 
� s uspořádáním Letních večerů a s uvedeným 

rozpočtem 28 000 Kč 
RM schvaluje: 

� návrh na úpravu pracovního úvazku pro funkční 
 

      místo vedoucí odboru školství, 
      ního ruchu Městského úřadu Židlochovice
RM pověřuje:

� vedením Městské knihovny Židlochovice Mgr. 
Martinu Bartákovou s

RM ukládá: 

� vypsat výběrové řízení na dodavatele elektrické 
energie 
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Bývalý kostel, ze kterého zbyla do 
dnešních dnů jen zvonice. Občas 

nalezneme obrázek, který ještě nebyl 
našem zpravodaji uveřejněn.  
resba neznámého autora byla 

vystaveného tabló 
židlochovických farářů a správců 

kostele.  
Prostor na starém hřbitově byl 
průběhu letošního jara upraven 

– KVĚT podle 
návrhu Ing. Martina Dratvy. 

místo vedoucí odboru školství, kultury a cestov- 
ního ruchu Městského úřadu Židlochovice 

RM pověřuje: 

vedením Městské knihovny Židlochovice Mgr. 
Martinu Bartákovou s termínem od 1. 7. 2009 

vypsat výběrové řízení na dodavatele elektrické 

 

z obsahu: 
výsledky voleb do 

Evropského 
parlamentu � objev 

farního archivu �  půl 
roku starostou � 
neobvyklé jaro  � 
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rokem na ZŠ �  
Protestantství na 

židlochovickém panství 
polovině třicetileté 

války – dokončení �    
Devítka v dějinách 

Židlochovic – 7. část ����  
tip na výlet – 

Boskovice ����     
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Vážení spoluobčané, 
právě před šesti měsíci jsem byl zvolen zastupitelstvem našeho města starostou za uvolněného Ing. Jana Vitulu. Dalo by se 

hodnotit, co jsem zvládl či prosadil, jak se zdařilo zlepšit naše město nebo naopak co se nepovedlo. 
Přirovnávám však vedení města k rozjetému vlaku s množstvím plánů a dostatkem energie pro nelehkou cestu v podobě mých 

spolupracovníků. Těžko bych Vás mohl přesvědčovat o tom, že vydařené akce jsou jen mojí zásluhou. V každém případě však mohu 
s jistotou dodat, že pokračujeme tak, abyste vy, obyvatelé našeho města, zhodnotili dílo jako povedené a prospěšné. 

V březnovém vydání Zpravodaje jsem slíbil, že vás budu informovat o nejvýznamějších investičních akcích v Židlochovicích. 
Jejich finanční náročnost často převyšuje možnosti našeho měského rozpočtu a můžeme je uskutečnit pouze s finanční podporou 
z dotačních fondů EU. Prostředky potřebné ke spoluúčasti zajišťuje město. 

V letošním roce bylo podáno více žádostí o finanční podporu, z nichž dvě jsou výjimečné svojí výší. 
První z nich je zaměřena na modernizaci výuky v základní škole a její vybavení počítačovou technologií. Zde se nám podařilo 

získat 3,8 mil. Kč z EU. Z rozpočtu města dodáme 1,6 mil. Kč. 
Druhý významný projekt je spojen s turistikou, rozšířením nabídky pro návštěvníky našeho města a pokračuje ve zkrášlování 

prostředí Židlochovic. Projekt výstavby rozhledny na Výhoně s turistickým okruhem doplněným odpočívkami a úpravou okolí 
starobylé zvonice nám do města přinesl 2,4 mil. Kč z EU s účastí městského rozpočtu 200 tis. Kč. 

Oba tyto projekty se musí nejprve zrealizovat, zaplatit a pak teprve dorazí dotační finance z EU. Proto nás nevyhnutelně čekal 
úvěr od banky, jehož získání v dnešní době nebylo vůbec jednoduché. Úvěr se nám podařilo získat až v druhém kole výběrového 
řízení. Nejvíce jsme se potýkali s nedůvěřivostí bank. Ani v polovině roku totiž nejsou jasná přesná čísla, o kolik se vlivem 
hospodářské krize propadnou obecní rozpočty. Jistotu máme jedinou – nemůžeme počítat s tím, že by stát obcím pomohl v krytí 
rozpočtových propadů. 

Složitost či nejasnost dopadů současné hospodářské krize signalizuje obtíže i pro příští rok, kdy se opět budeme ucházet o další 
významné projekty: - vybudování kanalizace na ulici Masarykova a Legionářská v hodnotě 28 mil. Kč (dotaci již má svazek Vodovody 
a kanalizace Židlochovicko potvrzenou, potřebná spoluúčast města činí 5 mil. Kč); - výstavba sběrného dvora v celkové hodnotě 30 
mil. Kč (projekt je před podáním a předpokládaná spoluúčast města činí 1,5 mil. Kč); - zateplení budovy ZŠ ve výši 25 mil. Kč (ještě 
nebyla vypsána výzva, předpokládaná spoluúčast města je 7,5 mil. Kč). 

Uvedené projekty se sice nemusí předfinancovat, ale na úhradu  nemalého podílu města budeme muset znovu žádat o úvěr. 
Podsouvá se myšlenka o nebezpečném hospodaření, ale šance získat prostředky EU na uskutečnění tolik potřebných akcí se 
opakovat nebude. Město by na investice tohoto rozsahu  samo nikdy nenašetřilo. Jen pro informovanost, město se statečně potýká 
se splácením úvěrů a pohledávek z minula a ročně splácí přibližně 6,5 mil. na splátkách úvěrů a úrocích z úvěrů. Ve výkazech, které 
banky od nás požadují se objeví i čísla dokládající, že na začátku letošního roku mělo město mimo úvěrů ve výši cca 33,8 mil. Kč 
ještě 7,5 mil. nezaplacených pohledávek. Hospodaření města skončilo v loňském roce schodkem 1,9 mil. Kč. Proto letos maximálně 
šetříme, snižují se počty zaměstnanců, šetříme, kde se dá. 

Ptáte-li se na můj starostovský cíl pro tento rok – odpovím. Aby hospodaření města skončilo letos v plusu a tak prokázalo svoji 
bonitu před bankami pro financování našich náročných plánů. 

Vlastimil Helma, starosta 
 
 
 
 
 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - Jak jsme volili v Židlochovicích? 
5. a 6. června 2009 jsme již podruhé měli možnost volit zástupce politických stran do Evropského parlamentu. V našem městě  bylo do 
seznamu voličů zapsáno 2 667 občanů. Voleb se zúčastnilo 840 občanů, při čemž bylo odevzdáno 837 platných hlasů. Účast ve volbách 

činila 31, 58 %. O zvolení do Evropského parlamentu se ucházelo celkem 33 politických stran, kterým byla přidělena čísla losováním. 
V tomto vylosovaném pořadí uvádíme počty získaných hlasů v obou židlochovických volebních okrscích. 

1. Libertas.cz – 7 odevzdaných hlasů – 0,83 %; 2. KDU – ČSL – 80 odevzdaných hlasů – 9,55%; 3. Věci veřejné – 23 odevzdaných hlasů – 2,74 
%; 4. ODS – 298 odevzdaných hlasů – 35,60%; 5. Suverenita – 20 odevzdaných hlasů – 2,38%; 6. Volte pravý blok – www.cibulka.net – 12 
odevzdaných hlasů – 1,38 %; 7. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa – 6 hlasů – 0,71%; 8. Česká strana národně 
socialistická – 7 odevzdaných hlasů – 0,83%; 9. Evropská demokratická strana – 4 odevzdané hlasy – 0,47%; 11. Demokratická strana zelených 
– 2 odevzdané hlasy – 0,23%; 14. SDŽ – Strana důstojného života – 3 odevzdané hlasy – 0,35 %; 15. Humanistická strana – 2 hlasy – 0,23%; 16. 
Moravané – 10 odevzdaných hlasů – 1,19%; 20. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 1 odevzdaný hlas – 0,11%; 21. KSČM – 106 
odevzdaných hlasů – 12,66%; 22. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA – 19 odevzdaných hlasů – 2,27%; 23. Strana svobodných 
občanů – 7 odevzdaných hlasů – 0,83%; 24. SNK – Evropští demokraté – 10 odevzdaných hlasů – 1,19%; 25. Balbínova poetická strana – 1 
odevzdaný hlas – 0,11%; 26. Strana zelených – 17 odevzdaných hlasů – 2,03%; 27. Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a 
Slezska) – 3 odevzdané hlasy – 0,35%; 29. „Strana soukromníků České republiky“ – 1 odevzdaný hlas – 0,11%; 30. Zelení – 2 odevzdané hlasy – 
0,23%; 31. Dělnická strana – 4 odevzdané hlasy – 0,47%; 32. Nezávislí – 1 odevzdaný hlas – 0,11%; 33. Česká strana sociálně demokratická – 
190 odevzdaných hlasů – 22,70%.  

Uvedené údaje převzaty z webových stránek města. 
 Chybějící čísla s neuvedenými politickými stranami neuvádíme, protože neobdržely žádné odevzdané hlasy.  

Poznámka: Při srovnávání údajů s volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 si v letošních židlochovických volbách navýšila počty hlasů ODS o 
                   59 hlasů, KDU-ČSL o 4 hlasy, ČSSD navýšila počet hlasů nejvíce – o 116.  Naopak KSČM oproti roku 2004 ztratila 43 hlasů.               –kv– 

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
 

Půl roku starostou 
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    FILIP DONÉ – konzultace, projekce a montáže EZS  
- Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) 
- Kamerové systémy (CCTV) 
- Perimetrická ochrana, plotová ochrana 

Zabezpečíme rodinné domky, kanceláře, sklady, 
výrobní prostory, parkoviště, samostatně stojící objekty 

Tel.: 603207159, 
e-mail: filip.done@seznam.cz, IČ:67016251 

 

 

 

Regionální turistické informační centrum Židlochovice vybudovalo ve svých vstupních prostorách nový výstavní prostor - Malou galerii RTIC 
(Nákup závěsného systému byl realizován z dotace Jihomoravského kraje). Hlavní dramaturgickou náplní je prezentace umělců žijících a tvořících v 
regionu Židlochovicko. Svou činnost zahájila galerie dvěmi pozoruhodnými výstavami. Tou první bylo ohlédnutí Mgr. Karla Vavříka za historií udělení 
horenského práva Židlochovicím. Tou druhou, koláž o historii Židlochovic v autorské realizaci Eduarda Vyhlídala. V současné době Regionální TIC 
systematicky mapuje uměleckou činnost v regionu, aby ji mohlo postupně představovat veřejnosti. Prvním regionálním hostem Malé galerie bude obec 
Přísnotice, kterou bude reprezentovat mladý talentovaný fotograf Lukáš Klicnar a starostka obce JUDr. Jarmila Pavelková. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 9. července v 17 hodin v Malé Galerii RTIC v Židlochovicích. Srdečně Vás všechny zveme. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC Židlochovice, senkyrik@zidlochovice.cz 
�  �  � 

29. května se uskutečnila ve Waniieck Gallery v Brně premiéra představení 18 Jeruzalémů., která jevištně prezentuje původní prozaický 
apokalyptický příběh o středověké dětské kruciátě. Jedná se o divadlo hrané a zpívané dětmi. Inscenátoři opouští klišé a triviálnosti současného 
vnímání divadla hraného dětmi nejen v rovině tematické, ale i v rovině výrazových prostředků. Hudbu k tomuto představení složil Tomáš Šenkyřík, 
zpívala a hrála Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Státní filharmonii v Brně. Režie: Vanda Drozdová, Choreografie: Hana Košíková.    

                                                                                                                                                                                                                                 –kv– 

�  �  � 
Tiskařský šotek si poněkud zařádil v minulém čísle našeho Zpravodaje, když přiřkl Sboru dobrovolných hasičů na letní tábor 100 000 Kč. Přidal tak 

organizátorům „pouhou“ nulu. Ve skutečnosti obdržel SDH částku 10 000 Kč. Za tento omyl se všem čtenářům, ale především Sboru dobrovolných 
hasičů omlouváme.                                                                                                                                                                                                         –kv– 

 
 

 
 

Není to tak dávno, kdy se při rekonstrukci střechy budovy staré fary v Modřicích nalezl domněle ztracený farní a děkanský archiv, který obsahoval 
písemnost dokonce z přelomu 13. a 14. století, pergamenový dvojlist opisu vrcholného díla Historia Scholastika Petra Comestora z konce 12. století. 

A nyní se podařilo něco podobného v Židlochovicích. Stoletou špínou zčernalé papíry a knihy byly objeveny v jarních měsících tohoto roku 
stavebními dělníky, kteří neváhali a osobně oznámili nález Státnímu okresnímu archivu Brno-venkov v Rajhradě, sídlícím v benediktinském klášteře. 
Se svolením pana faráře a místní farní rady pak byly v několika bednách nalezené dokumenty převezeny do Rajhradu. Až to bylo kapacitně možné, 
přesunuly se písemnosti do nové budovy Moravského zemského archivu v Brně, do tzv. autoklávu, speciálního zařízení na zničení všech plísní a 
mikroorganizmů. Po návratu do Rajhradu se odplísněné materiály opatrně mechanicky očistily od největších nečistot v uzavřené vzduchové digestoři a 
pak putovaly k odbornému archiváři, který měl úkol provézt prvotní průzkum a sestavit prozatímní soupis všech písemností.  

Objevený archivní materiál značně obohatí dějiny města Židlochovic, ale také jeho širokého okolí, protože z farních materiálů týkajících se 
Židlochovic, Vojkovic a Unkovic (celkem po vytřídění 2,90 bm z let cca 1701 – 1960)  byly vytříděny písemnosti židlochovického děkanství (celkem 
1,09 bm z let cca 1801 – 1943), do jehož správního obvodu náležely například v roce 1916  obce Pohořelice, Vranovice, Přibice, Ivaň, Židlochovice, 
Přísnotice, Měnín, Blučina, Nikolčice, Křepice, Nosislav, Újezd, Vážany a Šaratice.  

V židlochovických materiálech se nenalezl text slavného středověkého exegeta, jako v Modřicích. Velké překvapení způsobila ovšem sbírka map z 
18. a 19. století. Sada 29 složených map v dosti špatném fyzickém stavu byla prozatímně rozdělena na tři části, a to mapy vydané Janem Baptistou 
Homannem a jeho dědici v Norimberku přibližně v letech 1720 až  1793 (14 kusů), mapy  krajů v Čechách vydané Antonem Elsenwangerem v Praze 
v roce 1794 (6  kusů) a ostatní mapy z 2. poloviny 19. století (9 kusů). Bohužel všechny mapy jsou pomačkané, většinou potrhané a protržené, a z 
naprosto skvělé mapy Egypta (AEGYPTUS HODIERNA…) z roku 1720 se dochovala pouze utržená dolní polovina. Archiv v Rajhradě si dal do plánu 
všechny mapy postupně restaurovat a konzervovat podle nejmodernějších postupů. Také uvažuje, že na podzim tohoto roku uspořádá výstavu 
s názvem „Mapy Jana Baptisty Homanna z fondů rajhradského okresního archivu“, na což budou občané v dostatečném předstihu upozorněni. Studie 
o nálezu a podrobný katalog map bude otištěn ve vlastivědném sborníku Jižní Morava 2010. 

Mgr. Ivo Durec, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě, durec@mza.cz 
 

 
 

 
             

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PŮJČOVNÍ DOBA 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

O PRÁZDNINÁCH: 

 Pondělí  8–11 13–17.30 hod. 

 Středa   8–11 13–17.30 hod. 

Pátek zavřeno 

���� 

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice 
 

Objev starého farního a děkanského archivu v Židlochovicích 
 

Řádková inzerce 
Prodám byt 3+1 v Židlochovicích, Masarykova ul. 696. 

Tel.: 777 306 884. 
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Velmi neobvyklé jaro 2009 
Sezóna letních dovolených (zejména ve Středomoří) je již v plném proudu, a tak se s malým 

zpožděním můžeme v klidu vrátit k hodnocení jarního období. Začátek kalendářního jara (březen) 
se příliš nevydařil a nové roční období vůbec nepřipomínal (chladnější a velmi deštivý). Ale hned 
na začátku dubna nabralo počasí správný směr a ukázalo nám téměř letní sílu. Vždyť po celý 
měsíc převládalo slunečné a teplé počasí beze srážek (nejteplejší duben od roku 1990). Květen 
pak byl již vcelku „normální“ a poměrně proměnlivý s několika letními, ale také „nepovedenými“ 
dny. A nyní si jednotlivé měsíce popišme podrobněji. 

Březen (podobně jako únor) vyšel celkově teplotně v mezích normálu, ale srážkově silně 
nadnormálně (nejdeštivější březen od roku 1992). Jara jsme si v tomto měsíci příliš neužili, i když 
projevů zimy také mnoho nebylo. Počasí jako by se nedokázalo rozhodnout, ke kterému ročnímu 
období se přikloní. Vždyť na hřebenech našich hor bylo ke konci března nejvíce sněhu od roku 
1962 (28. března bylo na Lysé hoře v Beskydech 271cm sněhu). Průměrná teplota +4,98°C byla o 
+0,88°C vyšší než je dlouhodobý normál, naměřených 73,6mm srážek představuje extrémních 
283,1% průměrného množství. Po většinu měsíce převládalo (pocitově) spíše chladnější počasí 
s teplotami jen stěží vystupujícími nad +10°C. Slabý „návrat zimy“ jsem zaznamenal kolem 
prvního jarního dne, kdy se vyskytly ranní mrazíky a sněhové přeháňky. Srážky v hojném 
množství byly rozloženy poměrně rovnoměrně po celý měsíc (nejvíce napršelo poslední neděli, 
když o den dříve bylo již jarních +18,5°C a tedy nejvyšší teplota měsíce). Minimální teplotu jsem 
zaznamenal 25. března a měla hodnotu -3,9°C. Ranní mrazy jsem naměřil celkem v pěti dnech, 
sněžení se pak vyskytlo ve třech případech. Vzhledem k chladnějšímu charakteru nebyly 
zaznamenány žádné projevy rozkvětu rostlin. 

Nejstudenějším březnem se stal ten v roce 1996 s průměrnou teplotou +0,8°C (odchylka       
-3,3°C) , který měl 23 dnů s ranním mrazem, 11 dnů se sněhovou pokrývkou a maximální teplotu 
v celém měsíci pouze +10,3°C. Nejteplejším březnem se stal ten v roce 2007 s průměrnou 
teplotou +7,4°C (odchylka +3,3°C), pouze 2 dny s mrazem a minimální teplotou jen –0,5°C.  

Duben se zcela vymykal představám „aprílového“ počasí. Vypadalo to, že se počasí snaží 
vylepšit dojem za předcházející dva měsíce. Byl mimořádně teplý (nejteplejší od roku 1990) a 
mimořádně suchý. Po většinu měsíce převládalo teplé slunečné počasí s maximálními teplotami v 
rozmezí +20°C až +25°C. Vždyť dnů s teplotami nad 20°C bylo celkem 25. Průměrná teplota 
v dubnu byla +14,32°C (odchylka +5,12°C !!!) a úhrn srážek 2,2mm představuje 5,8% !!! Nejnižší 
teplota se vyskytla 3. dubna, kdy bylo ráno naměřeno +3,8°C (nebyl v dubnu zaznamenán žádný 
mráz). Nejteplejším dnem se stal 11. duben, kdy teplota dosáhla +25,4°C (celkem 3 letní dny). 
První letní den se objevil 10. dubna a byl to také nejčasnější letní den od roku 1990. Po 
nevydařeném „jarním“ březnu se příroda probudila a snažila se dohnat zpoždění. Meruňky letos 
rozkvetly 6. dubna, třešně 10. dubna a jahody 16. dubna. Vzhledem k velmi teplému počasí rychle 
skončila lyžařská sezóna (některá horská střediska byla o Velikonocích ještě v provozu) a do 
konce měsíce zmizel sníh většinou i z nejvyšších horských poloh. 

Nejchladnějším dubnem byl ten v roce 1997 s průměrnou teplotou +7,0°C (odchylka  -2,2°C). 
O chladném průběhu tohoto měsíce napovídá 11 dní s mrazem (minimální teplota -3,7°C) a 2cm 
sněhu, které napadly ráno 16. dubna. Nejteplejším dubnem byl právě ten letošní, který o 0,8°C 
překonal velmi teplý duben 2000 (kdy bylo 7 letních dnů a nejvyšší maximální teplota +27,6°C). 

Květen byl teplotně vcelku normální (jen nepatrně teplejší než předchozí velmi teplý duben, 
přesně o 1,25°C), i když podstatně rozkolísanější než duben („pěkných“ dnů bylo relativně málo). 
Srážkově pak byl (vzhledem k „nepovedenému“ závěru) přibližně na 2/3 dlouhodobého normálu. 
Zajímavostí byla skutečnost, že první polovina května byla chladnější než první polovina 
předchozího měsíce. Druhá polovina byla opět proměnlivá a spíše chladnější s několika výrazně 
deštivými dny (poslední květnový víkend). Průměrná teplota pak vyšla na hodnotu +15,57°C 
(odchylka +0,97°C), spadlých 39,4mm srážek představuje 70,4% normálu. Nejnižší teplota byla 
naměřena ráno 5. května a měla hodnotu +4,5°C. Nejteplejším dnem se stal 26. květen, kdy 
teplota dosáhla +29,7°C. Celkem jsem zaznamenal 12 letních dnů. Tropický den (teplota +30°C a 
vyšší) zaznamenán nebyl. Rovněž se neobjevila žádná bouřka (obvykle se v květnu vyskytnou tři 
bouřkové dny). S postupujícím jarním (až letním) počasím dozrály některé plodiny na zahrádkách. 
První úroda raných třešní byla 10 května, u jahod to bylo o osm dní později, tzn. 18. května. 
Chladné a deštivé počasí posledních květnových dní se projevilo i na moravských horách, když se 
v nejvyšších polohách objevily sněhové srážky a slabá sněhová pokrývka (Praděd, Lysá hora). 

Nejchladnější byl květen 1990 s průměrnou teplotou +10,6°C (odchylka -4,0°C) s žádným 
letním dnem (maximální teplota +22°C) a 16-ti dny s teplotou pod 15°C. Nejteplejší květen pak byl 
v roce 2003 s průměrnou teplotou +17,6°C (odchylka +3,0°C), kdy bylo celkem 17 letních a 2 
tropické dny (maximum +31,3°C již 8. května).  

V úvodu článku byly vzpomenuty probíhající letní dovolené, ale počasí (v našich končinách) 
se tak docela netváří. Pokračují květnové proměnlivé projevy, které se postaraly o teplé letní dny, 
ale také o bouřky a přeháňky. Zatím nejsou příliš extrémní a neznamenají pro Židlochovice žádné 
negativní následky. A tak si na závěr povídání o jaru popřejme příjemně prožité léto a rovněž 
pěkné počasí, které k celkovému dojmu úspěšné dovolené značnou měrou přispívá. 

Ing. Karel Král 

Zahrada v červenci a srpnu  

V okrasné zahradě: 
Balkónové květiny pravidelně zaléváme a 1x 
týdně přihnojujeme. Růžím ostříháme odkvétající 
květy a odstraňujeme plané výmladky od 
podnoží. Ošetřujeme je proti černé skvrnitostí 
listů a padlí na poupatech. Přihnojujeme je, aby 
lépe přezimovaly a v příštím roce bohatě kvetly. 
Očkujeme růže a jiné okrasné dřeviny a 
řízkujeme jehličnany. Levandule po odkvětu 
sestřihneme. Ke kolíkům vyvazujeme vysoké 
podzimní květiny. Stříháme živé ploty. 
Během srpna a začátkem září vysazujeme na 
záhony předpěstované sazenice dvouletek. Nové 
letorosty vistárie zaštípneme za 3.-4. istem, čímž 
podpoříme jejich kvetení v příštím roce. 
V nejranějším stádiu vývoje vyštipujeme zálistky 
a postranní poupata chryzantém, u nichž chceme 
mít stonky jen s jedním velkým květem. Koncem 
měsíce srpna sázíme lilie bělostné, kosatce 
bradaté a pivoňky. 

V ovocné zahradě: 
Pokračujeme ve sklizni angreštu, rybízu, malin, 
podzimních třešní a višní. Ukončíme sklizeň 
jahod. Záhony ponechané ještě pro příští rok ke 
sklizni zavlažíme a pohnojíme cereritem. Porost 
můžeme sežnout srpem asi 5 cm nad 
srdéčkovými listy, aby rostliny obrašily. Porost 
ošetříme proti skvrnitosti listů a roztočíku 
jahodníkovému. V srpnu končí nejvhodnější doba 
výsadby nového jahodníku. 
Při trvale teplém počasí ošetřujeme ovocné 
stromy podle potřeby proti mšicím a sviluškám, 
jádroviny a slivoně proti obaleči, jabloně proti 
padlí. Začínáme očkovat podnože ovocných 
dřevin. Postupně sklízíme meruňky, rané broskve 
a jablka, slívy a ostružiny. Odplozené výhony 
maliníku odstříháme nad zemi. Podle potřeby 
můžeme provést opravný řez ořešáku a koncem 
měsíce provést postřik proti skvrnitosti listů a 
plodů. Vysoké koruny třešní můžeme řezem při 
sklizni nebo hned po ní snížit až o třetinu. 
Podpíráme větve s bohatou úrodou, aby se pod 
tíhou ovoce nerozlámaly. Až do konce měsíce 
pokračujeme ve 14 denních intervalech 
v postřicích proti skvrnitosti jablek. Do konce 
srpna můžeme provádět letní řez jádrovin a 
peckovin. Pokračujeme v očkování ovocných 
podnoží. Stromky angreštu a rybízu roubujeme 
na meruzalkové podnože metodou do boku. 
Angrešt a černý rybíz ošetříme po sklizni proti 
americkému padlí.  
U révy vinné pokračujeme ve vyvazování 
letorostů a vyštipování zálístků. Keře chráníme 
proti padlí, plísní a obalečům. Za vlhkého počasí 
ošetřujeme révu vinnou proti hnilobě hroznů. 

V zelinářské zahradě: 
Průběžně vylamujeme zálistky u tyčkových rajčat. 
Okurky, rajčata a papriky ve skleníku chráníme 
proti mšicím a třásněnkám. Při vlhkém počasí 
ošetřujeme rajčata, okurky a melouny proti 
plísňovým chorobám. Ve druhé polovině měsíce 
začínáme sklízet rajčata, okurky, tykve. Celer 
ošetříme za vlhkého počasí proti houbové 
skvrnitosti listů.Sklízíme cibuli ze sazečky a 
podzimní česnek, hrášek a ranné brambory. 
Postupně sklízíme plodovou zeleninu. Mrkev a 
pór přikryjeme netkanou fólií proti pochmurnatce 
mrkvové a vrtulce pórkové. Postupně přihrnujeme 
pór zemí, aby měl dlouhé vybělené stvoly.   

 
Podle knihy Rok v naší zahradě zpracoval J. Š. 

 
 



 

 
 
 
A je tu konec června, konec dalšího školního roku. Dětem nastávají 

tolik očekávané, sladké prázdniny a také pedagogové nastupují na 
zaslouženou dovolenou. Ve druhém pololetí se naplno rozběhly práce na 
realizaci projektů získaných z grantů EU, které kladou velké časové 
nároky nejen na managment školy. Přesto se podařilo zorganizovat 
několik významných akcí, které bych zde ráda připomněla.

Když nás rodiče nevidí.  
Co se skrývá pod tímto názvem? Skrývá se zde akce, která proběhla 

14. května v místní sokolovně. Pořady tohoto typu, známé jako akademie, 
mají na naší škole dlouholetou tradici. Vždy chceme přijít s
a netradičním, a tak jsme letos pojali akademii jako řadu filmových klipů 
proložených klasickými živými vystoupeními. Když  říkám klasickými, není 
to tak docela pravda. Tentokrát převládal tanec a sport. Mluvené slovo 
však bylo zastoupeno také důstojně. Děvčata z 
napsala pohádku a naprosto bravurně ji interpretovala. Konečně ani 
konferenciéři se nedali zahanbit. 

Sportovní i taneční vystoupení na druhém stupni si více
režírovaly děti samy. Moc si do toho nedaly mluvit. Sna
alespoň usměrnit. Je úplně jasné, že na projektu tohoto typu pracovali 
téměř všichni pedagogové 1. a 2. stupně, školní družiny a rovněž taneční 
kroužek na prvním stupni základní školy. Filmové klipy profesionálně 
zpracovala paní Mgr. Petra Karpíšková. 

Součástí programu bylo i vyhodnocení tabel žáků páté a devátých 
tříd. Děti na nich pracovaly mnoho hodin. Výzdoba sálu byla rovněž 
moderní a stylová. Co by to bylo za představení bez řádného ozvučení a 
osvětlení? Toto nám zajistili naši bývalí žáci, dnes úspěšní studenti, 
pánové Tomáš Nentvich a Michal Glöckner. Na závěr vystoupili všichni 
žáci devátého ročníku, aby se rozloučili společným zpěvem.

Akademie se podařila. Svědčí o tom i velká účast rodičů. Z
pěkné akce vzniklo DVD, které si děti koupily na památku. Z
vykonané práce máme radost a také jsme rádi, že i v
zvyklé zábavu konzumovat, se najdou takové, které dokáží pobavit 
ostatní.                                                                           

Den dětí na 2. stupni 
V pátek 5. června se ráno před školou sešlo téměř všech 370 dětí, 

aby odjely na jeden z výletů, které pro ně pedagogové připravili. Každý 
žák si mohl vybrat podle svých zájmů či momentální nálady jednu ze 
sedmi nabízených akcí: výlet do ZOO v Lešné, výlet na hrad Buchlov, 
soutěživí si zašli zahrát bowling do nedalekých Vojkovic, odvážní jeli 
vlakem do lanového centra v Brně a ještě odvážnější sjížděli na lodích 
Svratku  z  Rajhradic  do  Židlochovic,  čímž vzbudili
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vykonané práce máme radost a také jsme rádi, že i v době, kdy jsou děti 
zvyklé zábavu konzumovat, se najdou takové, které dokáží pobavit 

                                                                           

pátek 5. června se ráno před školou sešlo téměř všech 370 dětí, 
výletů, které pro ně pedagogové připravili. Každý 

žák si mohl vybrat podle svých zájmů či momentální nálady jednu ze 
Lešné, výlet na hrad Buchlov, 

soutěživí si zašli zahrát bowling do nedalekých Vojkovic, odvážní jeli 
Brně a ještě odvážnější sjížděli na lodích 

čímž vzbudili  zájem  náhodných  

kolemjdoucích. Klidné a tvořivé povahy vyráběly šperky ve výtvarné dílně
v Brně. Ti, kteří sami nevěděli, co chtějí, se jeli podívat na film Noc 
v muzeu do kina v Olympii. Když se odpoledne postupně skupinky 
výletníků vracely, každému hrál na tváři spokojený úsměv.

A nemyslete si, že si žáci na 1. stupni neužili Den dětí. Všichni byli 
touto dobou na škole v přírodě, kde svůj svátek oslavili spoustou her a 
zábavy. 

Mimořádný sportovní úspěch 
Každý rok na jaře probíhá atletická soutěž pro žáky základních škol 

Pohár rozhlasu. Že se naši žáci neztratí v
na to jsme již zvyklí. Považovali jsme ovšem za velký úspěch, že letos 
naše chlapecké družstvo postoupilo do krajského kola, které se konalo 
29. května v Břeclavi. O tom, že se zrodilo mimořádné družstvo nadaných 
sportovců, svědčil fakt, že z Břeclavi dovezli zlato a jako vítěz
postoupili do celorepublikového finále!

V pondělí 8. června odjeli mladí sportovci pod vedením pana učitele a 
trenéra Mgr. Lukáše Přichystala do Staré Boleslavi na celostátní finále 
Poháru rozhlasu. Soutěžilo se v úterý a kluci stále více dokazov
svoje sportovní kvality, ale také výborného kolektivního ducha. V
soutěže překonávali sami sebe a také teoretické předpoklady pana 
učitele. Souhra celého týmu pomohla chlapcům se přenést přes nejen 
fyzicky, ale také psychicky velmi náročn

Umístit se hned v závěsu za školami z
je obrovský úspěch, který dává naději, že o židlochovické škole bude 
slyšet i v dalších letech. Velké poděkování patří naším mladým 
sportovcům: kapitánu družstva – 
Jeřábkovi, Jakubu Jeřábkovi, Oldřichu Hložkovi, Jiřímu Sklenářovi, 
Davidu Strouhalovi, Ondřeji Kratochvílovi, Janu Moravcovi, Michalu 
Torčíkovi a Stanislavu Hodovskému, kteří svým sportovním a 
společenským vystupováním dělají 
Nemenší dík patří Mgr. Lukáši Přichystalovi, který s
pracoval a dokázal je takto skvěle připravit. Hoši, děkujeme!!! Fotky 
můžete zhlédnout na ww.zszidlochovice.cz nebo na 
www.coachandrunner.estranky.cz. 

Na závěr se chci ještě jednou rozloučit se žáky devátého ročníku, 
kteří budou od září pokračovat ve svém vzdělávání na středních školách, 
popřát jim hodně úspěchů při zdolávání překážek a nástrah 
„dospěláckého“ života. Zvláště oceňuji ochotu těch z nich, kt
volném čase pomáhali organizačně zajistit akce pořádané Městem 
Židlochovice, jako např. Ples města, Otvírání sezóny na Moravských 
vinařských stezkách, apod. Není to zdaleka samozřejmostí. 
Krásné léto čtenářům Zpravodaje přeje Ing. Jana 

LSPP Hustopeče pro dospělé � 519 407 310 

LSPP Úrazová 
nemocnice 

pro dospělé 
s vlastní dopravou 

� 545 538 538   
      545 538 416 
Ponávka 6, Brno 

pohotovost pro dospělé i děti � 548 424 242  
Stomatologické centrum, 
Karáskovo nám. 11, 
Brno 

Dětská pohotovost pro děti a mládež � 532 234 935 
Dětská  
nemocnice, 
Černopolní 9, Brno 

Lékárna  � 545 424 811  
Koliště 47, Brno 

Lékárna  � 542 212 110 
Kobližná 7, Brno 

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

5 

Klidné a tvořivé povahy vyráběly šperky ve výtvarné dílně 
nevěděli, co chtějí, se jeli podívat na film Noc 

Olympii. Když se odpoledne postupně skupinky 
výletníků vracely, každému hrál na tváři spokojený úsměv. 

A nemyslete si, že si žáci na 1. stupni neužili Den dětí. Všichni byli 
přírodě, kde svůj svátek oslavili spoustou her a 

Každý rok na jaře probíhá atletická soutěž pro žáky základních škol 
Pohár rozhlasu. Že se naši žáci neztratí v okrskových a okresních kolech, 

Považovali jsme ovšem za velký úspěch, že letos 
naše chlapecké družstvo postoupilo do krajského kola, které se konalo 

Břeclavi. O tom, že se zrodilo mimořádné družstvo nadaných 
Břeclavi dovezli zlato a jako vítězové kraje 

postoupili do celorepublikového finále! 
pondělí 8. června odjeli mladí sportovci pod vedením pana učitele a 

trenéra Mgr. Lukáše Přichystala do Staré Boleslavi na celostátní finále 
úterý a kluci stále více dokazovali nejen 

svoje sportovní kvality, ale také výborného kolektivního ducha. V průběhu 
soutěže překonávali sami sebe a také teoretické předpoklady pana 
učitele. Souhra celého týmu pomohla chlapcům se přenést přes nejen 
fyzicky, ale také psychicky velmi náročnou soutěž. DOVEZLI  BRONZ!  

závěsu za školami z Opavy a Jablonce nad Nisou 
je obrovský úspěch, který dává naději, že o židlochovické škole bude 

dalších letech. Velké poděkování patří naším mladým 
 Dominiku Hodačovi, dále Janu 

Jeřábkovi, Jakubu Jeřábkovi, Oldřichu Hložkovi, Jiřímu Sklenářovi, 
Davidu Strouhalovi, Ondřeji Kratochvílovi, Janu Moravcovi, Michalu 

Stanislavu Hodovskému, kteří svým sportovním a 
společenským vystupováním dělají čest Základní škole Židlochovice. 
Nemenší dík patří Mgr. Lukáši Přichystalovi, který s žáky po celý rok 
pracoval a dokázal je takto skvěle připravit. Hoši, děkujeme!!! Fotky 
můžete zhlédnout na ww.zszidlochovice.cz nebo na 

a závěr se chci ještě jednou rozloučit se žáky devátého ročníku, 
kteří budou od září pokračovat ve svém vzdělávání na středních školách, 
popřát jim hodně úspěchů při zdolávání překážek a nástrah 
„dospěláckého“ života. Zvláště oceňuji ochotu těch z nich, kteří ve svém 
volném čase pomáhali organizačně zajistit akce pořádané Městem 
Židlochovice, jako např. Ples města, Otvírání sezóny na Moravských 
vinařských stezkách, apod. Není to zdaleka samozřejmostí.  
Krásné léto čtenářům Zpravodaje přeje Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

PO až PÁ 17 – 22 h. 
SO, NE a svátky 8 – 20 h. 

PO až PÁ 17 – 07 h. 
SO, NE a svátky nepřetržitě 

Stomatologické centrum,  PO až PÁ 17.00 – 07 h. 
SO, NE a svátky nepřetržitě 

PO až PÁ 17 – 07 h. 
SO, NE a svátky nepřetržitě 

NEPŘETRŽITĚ 

NEPŘETRŽITĚ 

rokem  
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Protestantství na židlochovickém panství v polovině třicetileté války – 2. část 

Nesnáze měl farář Vendský i s vymáháním peněz a naturálních 
desátků z tolika přifařených obcí, jak dosvědčuje jeho zpráva: „Co se týká 
církevních neboli farských desátků, vidím, že někde byly z větší části 
odcizeny (jak, to vyzkoumat nedovedu), jako ve vsi Žabčicích, 
Přísnoticích a Unkovicích; v Nikolčicích, Přibicích a Ivani jen z nějaké 
části; v Blučině a Pohořelicích se scvrkly v počet pranepatrný. 
V Pohořelicích jsou tři dvorce, jejichž držitelé nechtějí dávat žádných 
desátků, odvolávajíce se proti mým výsadám na dřívější výsady mých 
pánů předchůdců, kacířů. A také jeden poddaný Jeho biskupské 
eminence v Hrušovanech Petr Bobek, jenž má ve Vojkovicích na statku 
pána židlochovského půllán, stále si desátky z něho nerozvážně 
ponechává, ačkoliv všichni ostatní venkovští sousedé v té obci je 
odevzdávají, a pořád jen vykládá o jakémsi dřívějším privilegiu, kterým se 
však nikdy neprokáže, i když ho o to i jeho kounický hejtman již tolikrát 
žádal.“  

K obsažnému dopisu konsistoři byl také přiložen soupis všech 
farníků židlochovického panství, které obce vyhotovily na příkaz hejtmana 
židlochovického panství. Sám Vendský by asi z žádné obce nic nevynutil. 
Netajil se tím, že měl u svých oveček poněkud slabou autoritu a tak 
rozkaz podepřený hejtmanovou správcovskou autoritou budil všude, 
zejména v obcích s nekatolickou většinou, mnohem úřednější vážnost.  

Směrnice k sepsání těchto obecních statistik určoval sám farář. 
Chtěl znát počet všech obyvatel od nejstarších až po dospívající mládež, 
která už měla jedenáct let. Dále kolik je katolíků, kteří se zpovídali a 
přijímali pod „jednou způsobou“; kolik těchto katolíků přijímalo v postě a o 
uplynulých velikonocích; kolik nově přistoupilo k víře katolické, po případě 
kolik ještě zbývá nekatolíků. Také kolik je všech dětí, které ještě neměly 
jedenáct let atp. Také žádal zprávu o stavu kostela, bohoslužebných 
potřeb a kostelního jmění. Všechny obce odvedly tyto výkazy téměř 
obratem, jen z Nikolčic nedošla žádná zpráva a z Unkovic se zpráva 
nedochovala. 

Z dochovaných výkazů z roku 1633 vyplývá, že v Židlochovicích bylo 
katolíků nad 11 let 44 a evangelíků nad 11 let 240. Dětí pod 11 let bylo 
136. Z výkazu vyplývá, že všech obyvatel bylo celkem 420. 
V procentuálním vyjádření to znamená, že v Židlochovicích bylo 15 % 
katolíků a 85 % evangelíků. Nejvíce evangelíků však měla Nosislav – 
251, katolíků v Nosislavi bylo 103; avšak vyjádřeno v procentech se 
jednalo o 29 % katolíků a 71 % evangelíků. Celkový počet obyvatel 
v Nosislavi činil 520. Nosislav tak byla podle této statistiky obec 
s největším počtem obyvatel na židlochovickém panství.  

Je přirozené, že číselný poměr katolíků a evangelíků byl v každé 
obci jiný. Tak např. nejevangeličtější byly Vojkovice, kde bylo sotva 9 % 
katolíků.  

Farář Jan František Vendský olomoucké konzistoři vypisoval, jak to 
na židlochovickém panství z hlediska rekatolizace vypadá a stav shrnul 
do šestnácti bodů. Stížnosti na nezachovávání katolických církevních 
přikázání a na tajný církevní život evangelíků jsou určitě a jasně 
formulovány. Tak např. uvádí, že na panství žijí někteří bludaři rodu 
šlechtického, nejvíce ženy; že bludaři tu mají velmi mnoho knih, ze 
kterých se jako z troudu rozdmychává jejich blud a zatvrzelost; že by bylo 
nejlépe nekřtít děti bludařů; že neposlušnost je tak veliká, že si nemůže 
na ni dost nastěžovat atd. Nakonec se nejjasnější a nejdůstojnější 
vrchnosti poněkud bezradně ptá, co tudíž má s oněmi lidmi dělat?   

V roce 1633, kdy byly zpracovány výše uvedené výkazy, uplynulo již 
plných 17 roků, kdy židlochovické panství převzal horlivý a proti 
evangelíkům zaujatý Adam z Valdštejna. Jistě překvapuje, že stále ještě 
mohlo být na panství tolik nekatolíků. Snad je Valdštejn většinou převzal 
jako služebnictvo od svých předchůdců Žerotínů, avšak můžeme se také  

 

domnívat, že zjevným šiřitelem evangelického vzdoru bylo přímo 
zámecké úřednictvo, které setrvávalo na svém starém náboženském 
přesvědčení přes všechna vládní nařízení. A to proto, že jako inteligence 
mohlo mnohem lépe sledovat politický vývoj, stýkat se se společností i 
z odlehlejších panství a tak si uchovat názor, že ještě není konec 
válečných událostí a dokud není uzavřen mír, může se ještě postavení 
zatímních vítězů zvrtnout a náboženská svoboda obnovit. 

Byly to podobné marné naděje, jakými tehdy politicky žila i většina 
české emigrace v cizině nevyjímajíc ani J. A Komenského. Náboženská 
pevnost evangelických úředníků ze zámku měla jistě i mocný vliv na 
poddané, z nichž mnohým byla možná nejsilnější oporou. 

V pozdějších letech ke konci třicetileté války se už počínaly 
projevovat důsledky vytrvalého pokatoličťování z třiceti předešlých let. To 
už byl pater Jan František Vendský farářem v Uherském Brodě.  

Evangelíci postupně ztráceli své bývalé církevní sebevědomí. Lze to 
přičíst několika závažným okolnostem. Jednou z nich byla přirozená 
výměna generací, dále zhoršování životní úrovně během dlouhé války a 
také trvalý úbytek německého obyvatelstva, které v minulosti zaujímalo 
významnou složku jihomoravského protestantismu. (Nezapomeňme, že 
náboženská tolerance Pernštejnů a Žerotínů umožnila příliv 
pronásledovaných sektářů ze západního Německa a ze Švýcarska, 
zejména novokřtěnců, kteří na židlochovickém panství nacházeli klidné 
útočiště.) Uvažme také, že zejména drobnější zemědělci v každodenním 
shonu o holou existenci strádali natolik, že jim okolnosti nedovolovaly 
nějaké hlubší úvahy o náboženství někdejším a tehdejším.  

 V neposlední míře však došlo k velkému úbytku obyvatelstva krutou 
událostí v roce 1645, jímž byl zhoubný mor. Navíc ještě tísnivá a zlá 
válečná situace způsobila útěk z gruntů, takže počet evangelíků se snížil 
na minimum.  

V Nosislavi tenkrát vymřely téměř všechny staré rody a nejinak tomu 
bylo i v Židlochovicích; obléhání a vyplenění městečka i zámku Švédy a 
morová epidemie v r. 1645 – to vše přineslo zkázu. Židlochovice byly 
v rozvalinách, vinice byly zničeny. Navíc v r. 1632 městečko zachvátil 
obrovský požár. Shořela radnice, škola a mnoho dalších domů. Mnohé 
domy chátraly a pustlo také k nim přináležející hospodářství. Mnozí 
hospodáři zběhli a pak jejich domy pustly celá desetiletí. V roce 1642 
v Židlochovicích opět řádil červený kohout – vyhořel kostel i s věží, fara, 
škola a 33 domů. Nakonec zbylo v rozvalinách městečka 90 zoufalých 
lidí. Na židlochovickém panství v r. 1645 zemřelo přes 58% všech 
poddaných.  

Majitel židlochovického panství Valdštejn úbytek obyvatelstva řešil 
přesídlením svých poddaných z třebíčského panství, které také vlastnil, 
do Židlochovic. 

Teprve Vestfálský mír roku 1648 ukončil třicet let válečných hrůz 
v Evropě. Kroniky hovoří o tom, že některé vsi židlochovického panství 
zůstaly úplně pusté, mnohé vypálené a vyloupené. Samotné škody se 
pak napravovaly v dalších desetiletích. 

Pokatoličťování evangelíků postupovalo v dorůstajícím pokolení mj. 
také proto, že mělo oporu v českých obyvatelích ve vrstvách sociálně 
slabých. Kromě Vojkovic na celém panství ubývalo Němců, kdysi 
luteránů, ubývalo i blahobytu a tak se zbytky nekatolického českého i 
počešťovaného a chudnoucího nekatolického obyvatelstva snázeji 
přibližovali oněm katolíkům, k jejichž české národnosti a bědnějšímu 
postavení spěl tehdy vývoj všech poddaných. 

Karel Vavřík 
Čerpáno z publikace Františka Kleina Čtení o minulosti nosislavské, 

vyšlo v roce 1940. Výběr proveden především z kapitol, které se týkají 
Židlochovic a židlochovického panství.  

  Moudrá slova 

„Když bychom nejvíce na to mysliti měli, co nám potřebného a užitečného jest v největším počtu se sjížděti, nejvíce jedni 
druhým nápomocni býti,… vidíme na větším díle, že každý toliko svého pohodlí, svých kratochvílí, svých vlastních užitkův a 
zisků, na svou vlasť, na svou povinnosť, na rozkaz svého pána málo se kdo obhlídá. To, co s sebou přinese, čas potomní 
ukáže… Dejž on to z své milosti, abych byl zlým a nejistým prorokem, ale není-li to znamení brzkého neštěstí…“ 

Řeč zemského hejtmana Fridricha z Žerotína na sněmu v roce 1556, kdy předvídal blížící se Bílou Horu. 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 7. část  
 
1459 
V srpnu přijel do Židlochovic císař Bedřich III., který se vracel z osobního 
sjezdu s králem Jiřím Poděbradským v Brně; v Židlochovicích byl císař 
uvítán a poctěn Jindřichem z Valdštejna, kterému tehdy panství patřilo.  

1889 
Jedna z největších pohrom, jakou kdy Židlochovice zažily, se odehrávala 
20. srpna 1889, kdy na město a okolí dopadaly kroupy až 30 dkg těžké. 
Ve dvanácti minutách byla všechna okna domů vytlučena a tašky na 
střechách rozbity a smeteny se střech. U mnohých domů zůstaly trčet 
pouhé krovy. Bída a hlad byla pak zoufalé. Prosbu o podporu zaslala 
obecní rada i španělské královně Kristině do Madridu. 

1929 
Během tohoto roku bylo veliké sucho, největší od r 1900; za necelých 12 
měsíců napršelo jen 362 mm vody. Podle množství srážek patří pak mezi 
suché roky 1932, 1934, 1907, 1902, 1933, 1931 a 1913. Naopak nejvíce 
mokré roky, kdy napršelo nejvíce vodních srážek, byly dle množství roky 
1910, 1939, 1937, 1925, 1903 a 1915; v těchto letech pršelo 
v Židlochovicích velmi často a hodně.   

 
 

1939 
22. července se snesla nad Židlochovicemi bouře s krupobitím. Po 18 
hodině začaly padat kroupy vážící až 6 dkg. Lidé je od domů odhazovali 
lopatami. Velké škody byly na sadech; po krupobití pak několik hodin 
hustě pršelo, takže se z kopců valily proudy vody.  

1949 
1. července projížděl Židlochovicemi při cestě z Prahy do Bratislavy na 
Děvín, kde se konala slovenská manifestace, předseda vlády Ant. 
Zápotocký. Doprovázela jej kolona aut.  

1949 
Ministerstvo školství, věd a umění v Praze zrušilo ke dni 31. srpna 1949 
Základní odbornou školu v Židlochovicích, která zde působila od r. 1901. 
Tak např. ve školním roce 1924–25 navštěvovalo školu 127 učňů: 
nejpočetnější skupinu tvořily švadleny – 32, pak zedníci – 20, truhláři – 
10, pekaři – 9, obchodníci – 8, obuvníci – 7, zámečníci – 5, po 4 učních 
měli holiči, krejčí a malíři pokojů. Z tohoto počtu učňů bylo ze Židlochovic 
89 chlapců a děvčat, ostatní byli z okolních obcí. Při likvidaci této školy 
bylo dílenské zařízení v hodnotě asi 300 000 Kč předáno odborné škole 
v Brně, Lazaretní ulice.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

Nové knihy v městské knihovně 

Zajatci – život německých zajatců za ostnatými dráty v Sovětském svazu  
� Našim snem byla Kanada – emigrace rodiny v 80. letech � 

Umění nestárnout – průvodce věčným mládím � 
Peru – putování pěšky, letadlem i na kole � 

Ráj, který Kolumbus nedobyl – dvojice lékařů putovala Aljaškou � 
Jižní Amerikou přes stolové hory do Bolívie aneb Jižní Amerika je  

neodolatelná � Abeceda lásky – vzpomínky na osobnosti kulturního 
života naší republiky � Panovníci českých zemích – fakta, mýty ve 

dvou dílech � Průvodce do kapsy: Paříž, Londýn, Řím � 
S batohem po Česku – Jeseníky, Žďárské vrchy � 

Dva proti říši – události 2. světové války � 

S Q U A S H 
ORLOVNA 

Židlochovice, Nádražní 738 
Provozní doba: denně od 9 do 21 hod. 

Cena za ½ hodiny hry:  9 – 16  hod. 110 Kč 
                                  16 – 21  hod. 140 Kč 
                                          víkendy 110 Kč 

Rezervace: osobně ve fitness  
nebo � 511 119 256, 774 348 637 

NOVĚ!!! 
permanentka nad 1 000 Kč         sleva 10 % 
permanentka nad 1 000 Kč         sleva 20 % 

  (časová k vyčerpání do jednoho měsíce) 

  mládež a studenti                     sleva 80 % 
  (v časech místo 110 Kč)  

ZDOKONALTE O PRÁZDNINÁCH SVŮJ SQUASH!!! 
Nabízíme hru se zkušeným hráčem v období července 

a srpna.  
Cena 230 Kč/hod. nebo 120 Kč za ½ hod.  

Lektor: Filip Pařil, hráč SPORT KLUBU SLOVAN BRNO 
Termíny lekci: každé úterý a středa od 9 do 16 hod. 

 
Rezervace: osobně ve fitness  

nebo � 511 119 256, 774 348 637 

Řádková inzerce 
Pronajmu garáž ve Smetanově ulici 

� 547 238 175 -  večer 

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

�
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dniceradniceZtracená kronika
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Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se 

ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická 
zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.

Historie hradu se začala psát v polovině 13. 
století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, 
kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na 
sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z 
Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se 
stavbou nového středověkého sídla. 

Od 50. let 15. století hrad spolu s boskovickým pa
páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal 
znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly 
stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, 
vlastnící hrad od poloviny 16. století, dokončili rozsáhlou renesanční 
přestavbu objektu. Na konci 17. století se pak hrad i s panstvím dostal do 
rukou Dietrichsteinů. 

I když bylo na počátku 18. století před hradem přistavěno několik 
hospodářských stavení, v následující době již bylo šl
opuštěno. Ve třicátých letech 18. století došlo ke 
bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě. 
 

• Jihomoravský kraj připravuje obnovení železniční trati Hrušovany u
O obnovení této asi 3 km dlouhé trati usiluje tamní radnice už léta. Podle 
nejpozději v roce 2015. Jedním z
vystavět nová nádražní budova, odkoupilo město v
blízkost vlakového a autobusového nádraží v
výstavba železniční spojky v Boskovicích a modernizac
tři města jsou natolik velké cíle, že tam můžeme klidně provozovat železniční linku, vedoucí k

směru na Brno je tu opravdu velký," potvrzuje Pospíšil. Cestující 
dočkají zřejmě v Boskovicích. Takzvaná boskovická

                                                                                                                                                                   
• Po Moravských vinařských stezkách se opět vydali 

společně s dalšími partnery (Nadace Partnerství a M
kulturní program, živé vysílání Českého rozhlasu Brno a losování cen pro ú
od Robertovy vily. Hlavní cenou slosování v cíli byl zájezd a kolo. Pro cyklisty bylo na několika místech na
razítkovací místa slosovatelného kuponu. Na trasách samozřejmě nechyběly návštěvy rodinných vinařství. V pořadu Rendez
od 14 do 16 hodin byl připraven bohatý celodenní program, ve 
Netratrdlo, Cimbálová muzika Milana Horvátha. Program moderovala Petra Polzerová. Po celou dobu akce probíhala v areálu Rober
místních vinařů. Akce se zúčastnilo přibližně 300 cyklistů.

• Na třináct a půl milionů korun vyjde projekt revitalizace návsi a opravy silnice v
pro auta. Výrazným podílem přispěl k projektu evropský z
kanalizace, která byla dokončena v roce 2002.                                                                                         

• Sbor pro občanské záležitosti pořádá v sobotu 11. července 2009 setkání židlochovických seniorů s
všech přihlášených na autobusovém nádraží ve 12.45 hod., odjezd ve 13 hod. Nezapomeňte s
Předpokládaný návrat ve 20 hod.                                                                                                                              

•  Sobota 13. června 2009 patřila v židlochovické Orlovně všem příznivcům squashe. Proběhl zde první ročník squashového turnaje, kterého se zúčastnilo 14 
     hráčů (10 mužů a 4 ženy) s velice vyrovnanými a kvalitními výkony.
     vítězům, kteří se umístili na předních příčkách v tomto pořadí:
     Iveta Chehabi. 3. Markéta Čadová.                            
• 14. června v podvečerních hodinách odstartoval ze zámeckého parku na vyhlídkový let horkovzdušný balon. Původně měl být let uskutečněn už

dnech, avšak deštivé a větrné počasí let neumožňovalo. Vyhlídkový let si objednali pánové Jaro
necelé hodině úspěšného letu přistál balon nedaleko Jiříkovic. 

• 26. června 2009 se rozloučilo s mateřskou školou 30 žáčků. V

Pěknou dovolenou přejí všem čtenářům zaměstnanci městského úřadu i redakční rada.
 
 
 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK Č
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna M
Židlochovice. Grafická úprava Ing. Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatn

vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané 
neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky M

 

 Zaznamenali jsme 
Ztracená kronika 

 TIP NA VÝLET 
Ztracená kronika Boskovice 

Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se 
ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická 

renesančního boskovického hradu. 
Historie hradu se začala psát v polovině 13. 

pánů z Boskovic, 
kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na 
sklonku 14. století hrad přešel do držení pánů z 
Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se 

století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží 
páni z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal 
znakem města Boskovic. Za následné dvacetileté správy Ederů proběhly 
stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů ze Zástřizl, 

století, dokončili rozsáhlou renesanční 
století se pak hrad i s panstvím dostal do 

století před hradem přistavěno několik 
hospodářských stavení, v následující době již bylo šlechtické sídlo 

 stržení střech a zdivo 

Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo 
hradního paláce nabízející impozantní výhled do 
zdejší malebné krajiny. Technicko
představuje 26 metrů hluboká studna poháněná 
dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v 
republice.  

V Boskovicích nesmíme zapomenout na 
prohlídku empirového zámku obklopeného 
komplexem parků a zahrad. Nádherně zařízené 

interiéry zdobí mimo jiné i bohaté sbírky nábytku a porcelánu. Největším 
sálem v zámku je taneční a hudební sál prostupující dvěma patry.  
V těsném sousedství zámku je empírový skleník s
V rámci restituce byl hrad i zámek vrácen rodině 

Snad nejslavnějším rodákem města je významný malíř Otakar Kubín, 
který žil dlouhá léta ve Francii.  

Pozornosti turistů jistě neunikne boskovické židovské město se 
synagogou. Možná zjistíte, že jeden den vám na prohlídku Boskovic 
nestačí a tak sem možná někdy znovu zavítáte. Boskovice za to 
rozhodně stojí.  

Z knihy Evy Obůrkové  Kam na Jižní Moravě vybral 

Jihomoravský kraj připravuje obnovení železniční trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, kde byl provoz zrušen už před 30
km dlouhé trati usiluje tamní radnice už léta. Podle starosty města Vlastimila Helmy by se jí lidé mohli dočkat 
Jedním z nutných kroků Židlochovických je získání územního rozhodnutí a uvolnění cesty. Na místě, kde se má 

vystavět nová nádražní budova, odkoupilo město v dražbě nemovitost. Nyní se čeká na povolení k
blízkost vlakového a autobusového nádraží v Židlochovicích. Krajský radní pro dopravu Jaroslav Pospíšil uvádí, že se chystá také 

Boskovicích a modernizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna. Studie už jsou zpracované. 
města jsou natolik velké cíle, že tam můžeme klidně provozovat železniční linku, vedoucí k 

potvrzuje Pospíšil. Cestující si ovšem budou muset na výhody železničního cestování pár let počkat. Nejdříve se 
boskovická spojka by totiž mohla sloužit zhruba v roce 2012, pokud nenastanou v

                                                                                                                   
t vydali cyklisté a posluchači Českého rozhlasu Brno.   V sobotu 13. 

s dalšími partnery (Nadace Partnerství a Město Židlochovice) již sedmý cyklovýlet, tentokrát na Židlochovicko. Po dojezdu byl p
eského rozhlasu Brno a losování cen pro účastníky. Start a cíl dvou cyklistických tras je v Židlochovicích na Nádražní ulici 

od Robertovy vily. Hlavní cenou slosování v cíli byl zájezd a kolo. Pro cyklisty bylo na několika místech nachystáno i fotografování při jízdě (fotopointy) a 
razítkovací místa slosovatelného kuponu. Na trasách samozřejmě nechyběly návštěvy rodinných vinařství. V pořadu Rendez
od 14 do 16 hodin byl připraven bohatý celodenní program, ve kterém vystoupila např. Dětská cimbálová muzika Šatava, Mužácký sbor z Pohořelic, divadlo 
Netratrdlo, Cimbálová muzika Milana Horvátha. Program moderovala Petra Polzerová. Po celou dobu akce probíhala v areálu Rober

cyklistů. 
Na třináct a půl milionů korun vyjde projekt revitalizace návsi a opravy silnice v Unkovicích. K tomu ještě vybudují parčík, dětské hřiště a parkovací pruhy 

projektu evropský zemědělský fond. Úpravy obce by měly skončit v říjnu. Těmto úpravám předcházela oprava 
roce 2002.                                                                                                           Brněnský deník

sobotu 11. července 2009 setkání židlochovických seniorů s jednotou důchodců partnerského města Gbely. Sraz 
všech přihlášených na autobusovém nádraží ve 12.45 hod., odjezd ve 13 hod. Nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz a průkaz pojištěnce. 

                                                                                                                                                                         
vické Orlovně všem příznivcům squashe. Proběhl zde první ročník squashového turnaje, kterého se zúčastnilo 14 

hráčů (10 mužů a 4 ženy) s velice vyrovnanými a kvalitními výkony. Všem účastníkům turnaje blahopřejeme ke skvělým
vítězům, kteří se umístili na předních příčkách v tomto pořadí: MUŽI: 1. Michal Weinbrenner, 2. Jan Figlovský, 3. Michal Ondrůj.  ŽENY: 1. Jana Říhová, 

ehabi. 3. Markéta Čadová.                                                                                                                                                         
val ze zámeckého parku na vyhlídkový let horkovzdušný balon. Původně měl být let uskutečněn už

deštivé a větrné počasí let neumožňovalo. Vyhlídkový let si objednali pánové Jaromír Dratva, Libor Kafka a MUDr. Peter Wendsche. Po 
nedaleko Jiříkovic.                                                                                                                              

mateřskou školou 30 žáčků. V upomínku na tuto událost jim věnoval Sbor pro občanské záležitosti krásné knížky.

Pěknou dovolenou přejí všem čtenářům zaměstnanci městského úřadu i redakční rada.

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury 
íslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vav
ijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz

Martin Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doru
vky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: 

Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo 
hradního paláce nabízející impozantní výhled do 
zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost 
představuje 26 metrů hluboká studna poháněná 
dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v 

Boskovicích nesmíme zapomenout na 
prohlídku empirového zámku obklopeného 
komplexem parků a zahrad. Nádherně zařízené 
né i bohaté sbírky nábytku a porcelánu. Největším 

zámku je taneční a hudební sál prostupující dvěma patry.  
těsném sousedství zámku je empírový skleník s arkádami a jízdárna. 
rámci restituce byl hrad i zámek vrácen rodině Mensdorff – Pouilly.  

Snad nejslavnějším rodákem města je významný malíř Otakar Kubín, 

Pozornosti turistů jistě neunikne boskovické židovské město se 
synagogou. Možná zjistíte, že jeden den vám na prohlídku Boskovic 

dy znovu zavítáte. Boskovice za to 

knihy Evy Obůrkové  Kam na Jižní Moravě vybral -kv-. 

Židlochovice, kde byl provoz zrušen už před 30 lety. 
starosty města Vlastimila Helmy by se jí lidé mohli dočkat 

nutných kroků Židlochovických je získání územního rozhodnutí a uvolnění cesty. Na místě, kde se má 
t. Nyní se čeká na povolení k demolici. Hlavní výhodou bude 

Židlochovicích. Krajský radní pro dopravu Jaroslav Pospíšil uvádí, že se chystá také 
. Studie už jsou zpracované. "Všechna 

 hlavnímu koridoru. Dopravní proud ve 
si ovšem budou muset na výhody železničního cestování pár let počkat. Nejdříve se 

roce 2012, pokud nenastanou v projektu žádné komplikace.  
                                      Zdroj: iDNES – 27. května 2009 

eského rozhlasu Brno.   V sobotu 13. června pořádal Český rozhlas Brno 
sto Židlochovice) již sedmý cyklovýlet, tentokrát na Židlochovicko. Po dojezdu byl připraven bohatý 

Start a cíl dvou cyklistických tras je v Židlochovicích na Nádražní ulici 
chystáno i fotografování při jízdě (fotopointy) a 

razítkovací místa slosovatelného kuponu. Na trasách samozřejmě nechyběly návštěvy rodinných vinařství. V pořadu Rendez-vous s Marcelou Antošovou 
kterém vystoupila např. Dětská cimbálová muzika Šatava, Mužácký sbor z Pohořelic, divadlo 

Netratrdlo, Cimbálová muzika Milana Horvátha. Program moderovala Petra Polzerová. Po celou dobu akce probíhala v areálu Robertovy vily degustace vín 

tomu ještě vybudují parčík, dětské hřiště a parkovací pruhy 
říjnu. Těmto úpravám předcházela oprava 

Brněnský deník Rovnost 12. června 2009 
jednotou důchodců partnerského města Gbely. Sraz 
sebou vzít občanský průkaz a průkaz pojištěnce. 

                                            Karin Rejžková 
vické Orlovně všem příznivcům squashe. Proběhl zde první ročník squashového turnaje, kterého se zúčastnilo 14   

ke skvělým sportovním výkonům a gratulujeme  
UŽI: 1. Michal Weinbrenner, 2. Jan Figlovský, 3. Michal Ondrůj.  ŽENY: 1. Jana Říhová, 2.  

                                                                                                                                                           –gm– 
val ze zámeckého parku na vyhlídkový let horkovzdušný balon. Původně měl být let uskutečněn už v dřívějších 

Dratva, Libor Kafka a MUDr. Peter Wendsche. Po 
                                                                                                                                            –kv– 

upomínku na tuto událost jim věnoval Sbor pro občanské záležitosti krásné knížky.                                                                                                                  

Pěknou dovolenou přejí všem čtenářům zaměstnanci městského úřadu i redakční rada. 

Ú v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
dný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 

@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 
ě doručován občanům do domácností  

lánků odpovídá jejich autor. Toto číslo 
Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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