
 1 

Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
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Výběr z usnesení RM 16. října 2009 
RM schvaluje: 
� předložený plán zimní údržby komunikací v zimní 

sezóně 2009/2010 
RM rozhodla: 
� pronajmout část pozemku p. č. 638 v k. ú. 

Židlochovice, na Robertově vile o výměře 146 m2 
za účelem využívání jako zahrádky   

RM doporučuje:: 
� ZM přijmout jako dar od  Tělocvičné jednoty Sokol 

Židlochovice, se sídlem Tyršova 161, 667 01 
Židlochovice, IČ 48480738 část  pozemku  p. č. 
dle PK  9/2 v k.ú. Židlochovice, vyznačenou na 
oddělovacím geometrickém plánu č. 1166-
152/2007 ze dne 16.5.2008 jako p. č. 893/3 v k.ú. 
Židlochovice o výměře 219 m2 ; náklady spojené 
s převodem uhradí město  

RM bere na vědomí: 
� zprávu o realizaci úsporných opatření v roce 2009 
RM upravuje: 
� počet pracovních míst s úvazkem 1,0 na odboru 

Obecní živnostenský úřad Městského úřadu 
Židlochovice z 6 na 5 pracovních míst a počet 
pracovních míst s úvazkem 1,0 na Odboru 
investic a místního hospodářství z 10 na 
9 pracovních míst 

RM ukládá: 
� tajemníkovi provést schválené organizační změny 

 
     do 31. 10. 2009 dle platného znění Zákoníku práce 
� jednat o zkrácení uzavírky silnice II/425 v úseku 

od Židlochovic směrem na Vojkovice na co 
nejkratší dobu 

� zahájit přípravy na opravu kanalizace na ul. kpt. 
Rubena v úseku od ul. Alšovy po Dvořákovu 

� upravit „Směrnici o přijímání dětí do mateřské 
školy“ tak, aby bylo zohledněno, zda je zároveň 
matka na MD s druhým dítětem 

RM souhlasí: 
� s průjezdem autobusů IDS  linky 151 a 514 ve 

směru od Blučiny po ulici Masarykova přes nám. 
Míru po dobu úplné uzavírky v roce 2009 

� zahájit přípravy na opravu kanalizace na ul. kpt. 
Rubena v úseku od ul. Alšovy po Dvořákovu 

� s poskytováním prostor, pronajatých Mateřskému 
centru Robátko v Robertově vile, osobám 
provozujícím činnosti přátelské dětem nebo jejich 
blízkým 

Výběr z usnesení RM 6. listopadu 2009 
RM doporučuje: 
� ZM přijmout jako dar pozemky v k.ú. 

Židlochovice – p. č. PK 1100 o výměře 6262 m2 
lokalita Prostřední Podsedky a p. č. PK 1808/2 
o výměře 139 m2 lokalita ulice Nad Farou 

 

RM vydává: 
� nařízení města Židlochovice č. 1/2009, kterým se 

vymezují úseky místních komunikací a chodníků, 
a kterým se stanuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a 
místních komunikací v zimním období zprávu o 
hospodaření města za 3. čtvrtletí 2009 

. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

z obsahu: 

povinná výměna řidičských 
průkazů � Židlochovické 

hody z pohledu pořadatelů 
� Josef hlinomaz – 

zapomenutý židlochovický 
rodák? � Robátko – nový 
rozměr města � Zahrada 
v prosinci � máte zájem o 

práci v kynologickém klubu?   
 � historie regionu � 
� devítka v dějinách 

židlochovic – 11. část � tip na 
výlet: světelský oltář 

v adamově �  
a mnoho dalších zajímavostí 
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                                                  Vážení a milí spoluobčané, 
nastal čas adventu a blíží se vánoční svátky, které vnímáme jako období klidu, rodinné pohody a projevů 

lásky ke svým blízkým. Čím více se však blíží, ocitá se většina z nás v narůstajícím shonu a časové tísni. 
V zaměstnání se snažíme vše dohonit a jít do nového roku s takzvaně čistým stolem, doma je zapotřebí 
nakoupit dárky, zajistit pěkný stromeček a kapra. Hlavně ženy se snaží i přes své obvyklé činnosti zvládnout 
předvánoční úklid, napéct vánoční cukroví a připravit vše pro dokonalou atmosféru Štědrého dne. Patří jim za 
to náš vřelý dík a vděčnost. Věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude nejen pro ty 
nejmenší ale i pro nás dostatečnou odměnou a potěšením. 

Snad i skromná vánoční výzdoba náměstí a vánoční strom před městským úřadem přispěje k vytvoření 
příjemné atmosféry v našem městě. 

Přeji nám všem, abychom adventní čas zakončený Vánocemi prožili v klidu, abychom vše zvládli bez velké 
nervozity a stresu a přes nejrůznější potíže se optimisticky naladili na vkročení do nového roku. Ponechme 
si v srdci kousek vánočního poselství, buďme tolerantní, mějme na paměti, že naše svoboda končí tam, 
kde začíná svoboda někoho jiného, a mysleme i v průběhu roku na ty, kteří potřebují naši pomoc. 

Vlastimil Helma 
 

 
 
Povinná výměna řidičských průkazů  

V působnosti Městského úřadu Židlochovice chybí vyměnit do konce  roku  2010 celkem 2113 řidičských průkazů což je  75,7% z celkového počtu 
povinně vyměňovaných ŘP a do   konce  roku 2013 chybí vyměnit  celkem  3211 což je  89,9% z celkového počtu povinně vyměňovaných řidičských 
průkazů.  
• nově vydávaný ŘP je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu 

plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních karet). Podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v 
modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a 
rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ"  

• údaje na nově vydávaném ŘP (od 1. 5. 2004) jsou téměř totožné s údaji uváděnými na předchozím typu (vydáván do 30. 4. 2004), nově je 
digitalizována fotografie a podpis  

• ŘP podle vzoru ES je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako předchozí typ je uznáván i v ostatních státech "Úmluv o 
silničním provozu" (Ženeva-1949, Vídeň-1968)  

• nový ŘP se vydává na dobu nejvýše 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní 
způsobilosti řidiče  

• výroba nového ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů 

     Informace o výměně ŘP včetně obrázků je uveřejněna na internetové stránce informací z dopravy. 

                                                                                                                                                              Ing. Bc. Jiří Buchta, vedoucí odboru dopravy MěÚ. 
  

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu do digitální podoby 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje zahájení prací na obnově katastrálního operátu do digitální podoby v katastrálním území 

Židlochovice. 
Při této činnosti se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují, při 

současném označení těchto parcel novými parcelními čísly. Spolu s tím se zavedou do katastru zpřesněné výměry parcel. 
Současně bude probíhat částečná revize katastru nemovitostí v katastrálním území Židlochovice. 
Práce budou, probíhal v termínu od 1. 12. 2009 asi do 30. 6. 2010.  Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocníci jsou po oznámení 

oprávněni vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Do staveb mohou vstoupit se souhlasem vlastníka či oprávněného uživatele. 
Po zpracování předloží katastrální úřad nový obnovený katastrální operát na dobu nejméně 10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí. Termín 

bude předem oznámen. 
Oznámení o obnově katastrálního operátu a Oznámení o vyhlášení částečné revize jsou uveřejněny v plném znění na úřední desce města a na 

internetových stránkám města www.zidlochovice.cz. 
 Pavel Fila, odbor investic a místního hospodářství MěÚ 

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

RM bere na vědomí:: 
� zprávu o průběhu prací na opravě dřevěných prvků 

zvonic. 
� zprávu o hospodaření města za 3. čtvrtletí 2009 
� zprávu ředitele Gymnázia Židlochovice 
RM rozhodla:: 
� vyhlásit záměr prodeje pozemků v ulici Zámecká 

v Židlochovicích v prostoru mezi vozovkou a 
zámeckou zdí 

RM souhlasí:: 
� s přijetím dotace z JMK na realizaci projektu Family  
 

       point 
RM schvaluje:: 
� sankční a registrační poplatky Městské knihovny s 

účinností od 1. 1. 2010 dle přílohy 
� SDH Židlochovice konání akce "Tradiční vánoční 

prodejní trhy" dne 19. 12. 2009 od 8 do 13 hodin 
� uzavření a bezplatný pronájem náměstí dne 19. 12. 

2009 pro SDH Židlochovice z důvodu konání akce 
"Tradiční vánoční prodejní trhy dne 19. 12. 2009“  

� podmínky pro poskytování dotací na podporu 
volnočasových aktivit, údržbu a provoz 

RM jmenuje: 
� pana Milana Šebka, vedoucího strážníka Městské 

policie Židlochovice, za člena Komise ochrany 
veřejného pořádku 

RM ukládá: 
� vést jednání se zástupci fy. Penny a upozornit je na 

stížnosti občanů na hluk 
� svolat jednání s rodiči dětí, kteří mají zájem o 

umístění dítěte v mateřské škole  

�  �  � 

Vánoční přání starosty 
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… nový rozměr města Židlochovic 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Iniciativa založit Mateřské centrum v Židlochovicích vznikla proto, že nabídka různorodých 
pravidelných aktivit pro malé děti v našem městě byla pouze skromného charakteru organizována 
Klubem maminek Budulínek v městském kulturním klubu. Možná to bylo zapříčiněno naší polohou vůči 
Brnu, které v tomto směru je k rodičům velmi štědré. Nemyslíme si ovšem, že neustálé přejíždění do 
Brna a vystavování dítěte nebezpečí při dopravě je optimálním řešením. Přítomnost zařízení pro malé 
děti patří podle nás k základním službám každé obce nebo města. Existence „emcéček“ v nejrůznějších 
městech je běžná a osvědčená, aktivity maminek, popř. tatínků jsou většinou podporovány a obce a 
města mají většinou důvod se těmito aktivitami chlubit. Na jaře roku 2009 vznikl tedy základní tým, který 
se začal pravidelně scházet a připravovat vybudování nového centra a řešit celkovou koncepci 
sdružení. 

Vzhledem k časové nevyzpytatelnosti a náročnosti probíhalo vše hekticky. Hrstka maminek mezi 
vařením kašiček a přebalováním vyjednávala s radnicí, sháněla sponzorské dary a především 
zakládala neziskovou organizaci – občanské sdružení, plánovala pravidelné a jednorázové aktivity pro 
rodiny, s pomocí laskavých sponzorů, mezi nimiž bylo i město Židlochovice, a členů rodin se 
rekonstruovaly městem Židlochovice propůjčené prostory v Robertově vile. Pracovalo se dnem i nocí, 
často absurdně i na úkor vlastních dětí, které v době největších příprav před otevřením mateřského 
centra musely jít stranou. Vyvrcholením těchto snah a nemalého úsilí bylo vybudování důstojného 
prostoru pro rodiny s dětmi do šesti let. 

Během zakládání centra jsme se několikrát setkali s názory, které by se dali shrnout do věty: „Aby 
se děcka měly kde vybít a matky aby se doma nenudily, než jim děti odrostou“. Těm, kdo si to opravdu 
myslí, je třeba říci, že nevidí skutečnosti v reálných souvislostech a nedochází jim to nejpodstatnější.  
Základní idea centra leží totiž někde úplně jinde a dokládá ji mimochodem i existence celorepublikové 
Sítě mateřských center působící v celé ČR i za jejími hranicemi. Idea a poslání tohoto typu zařízení je 
založena na vzájemné pomoci, dobrovolnosti, dobročinnosti, ohleduplnosti, smysluplnosti, principu 
pospolitosti. Tedy na zásadách, ke kterým chceme vést vlastní děti, a takto jim přirozeně jdeme 
příkladem. Sociolog Ivo Možný z Masarykovy Univerzity se o mateřských centrech vyjadřuje takto: „Moc 
mne těší, že u nás najdeme někoho normálního. Práce mateřských center patří k naději našeho 
národa.“ K základním cílům mateřských center patří mimo jiné zastupovat zájmy rodičů a malých dětí 
navenek, dělat osvětu v rámci prorodinné politiky, zajímat se o otázky životního prostředí, pořádat 
odborné přednášky a semináře, ale především podporovat rozvoj osobnosti dětí a pokusit se zmírňovat 
sociální izolaci rodin s malými dětmi. 

Bez pomoci ochotných lidí, sponzorů a souhlasu města by naše MC nemohlo existovat. Velmi si 
vážíme všech dobrých lidí, kteří nám pomáhají existovat a vytvářet příjemné chvíle pro malé neposedy. 
Na oplátku za tuto pomoc nabízíme nejen pro ně nový rozměr trávení času s malými dětmi v našem 
městě, alternativu mladým rodinám, které se mohou cítit příchodem nového člena a nutnou změnou 
životního stylu zaskočeni, nový prostor již „zaběhnutým“ rodinám v blízkosti jejich bydliště. 

P. S. V příštím čísle zpravodaje Vás budeme informovat o konkrétních aktivitách centra a 
přiblížíme Vám naše plány do budoucna.  

Mirka Šenkyříková 

�  �  � 
Po sérii skvělých přednášek Ing. Ivany Flajšingerové, PhD., o pěstování různých odrůd vinných 
hroznů a vlastnostech vín z nich vyráběných, se 20. listopadu uskutečnila ve sklepení radnice 

akce s názvem Večer s vínem před adventem.  Připravilo ji naše informační centrum a pozvalo na 
ni someliérku Janu Vašíčkovou. Ochutnávka krásných moravských vín byla tentokrát orientována 
na možnosti a vhodnost podávání určitých druhů vín k vybraným pokrmům. Lahodná moravština 
paní Vašíčkové, zasvěcenost výkladu i kultivovanost s bohatostí slovní zásoby spolu s vysokou 

odborností zaujala všechny přítomné. 

�  �  � 
Sbor pro ob čanské záležitosti oznamuje, že v úterý dne 22. 12.                     

a 29. 12. 2009 nebude otev řena sbírka pro diakonii Broumov – Úpice.  
Pravidelný provoz za čne opět v úterý 5. 1. 2010.  

Pěkné Vánoce všem ob čanům přeje SPOZ. 
 

Zahrada v prosinci   
V okrasné zahradě: 
Pokud je půda suchá a nemrzne, zavlažíme 
stálezelené rostliny a na podzim vysázené 
cibuloviny. Záhony s dvouletkami přikryjeme 
chvojím na ochranu proti mrazům a 
havranům, kteří je poškozují. Do 
nevypuštěného okrasného jezírka se 
svislými betonovými stěnami vložíme kuláč 
dřeva, aby silný led stěny neroztrhl. 

V ovocné zahradě: 
Z kmenů stromů odstraníme lapací pásy 
z vlnité lepenky proti obalečům a spálíme je. 
Stejně tak i lepové pásy proti píďalkám. 
Ukončíme hnojení, obrývání a přikopčování 
vinné révy. Odstraňujeme i s kořeny, suché, 
virovými chorobami napadené a přestárlé 
ovocné dřeviny. Při větších mrazech nebo 
sněhu v korunách ovocných stromů 
začínáme přikrmovat užitečné ptactvo. Je 
nejzazší termín pro řez jednoletých výhonů 
třešní a višní pro potřebu jarního roubování.  

V zelinářské zahradě: 
Pro pařeniště připravujeme vrchní pěstební 
zeminu. Z venkovních záhonů průběžně 
sklízíme podle potřeby růžičkovou a 
kadeřavou kapustu, zimní pór, černý kořen, 
pastinák, špenát atd. Při větších mrazech je 
chráníme chvojím nebo netkanou textilií. 
Opravujeme skleníky, pařeniště a fóliovníky. 
Zahradní nářadí očistíme a nakonzervujeme 
a uložíme v suchém prostředí. Pro získání 
vitaminózních natí vyséváme do misek na 
vlhkou buničitou vatu řeřichu zahradní. Do 
květináčů vysazujeme kořeny petržele a 
celeru.                                                                                 
Z knihy Rok v naší zahradě  zpracoval  Jan Šotnar 

 

Moudrá slova 

Jak se může společnost vyrovnat s tím, že trest nikdy nepřišel pro ty, kdo si ho 
zasloužili? Dnešní společnost v Praze, zkorumpovaná a nemorální, je důkazem 
toho, že se s tím nikdy nevyrovnala. A v tom je konečné vítězství ruské invaze. 
Vojáci dávno odešli, marasmus zůstal. 

Jindra Tichá v knize Jaro klamných iluzí 

 

Ivan Remunda 
Zimní 

Jdu v polích zadumán. 
Tu naráz přede mnou 

vznáší se lehounce víla. 
Půvabná, s koketní spodničkou, 

sněhová nevěsta bílá. 
Nechám se obejmout lehce, 

jsem jako ve snách, 
ani se věřit nechce. 

Najednou však, 
než řeknu ráz, 
ucítím chlad, 

jinovatku na řasách, 
zatřese se mnou silný mráz. 

A zimou jektám zuby. 
Nějaký rok už mám, vidím už všechno 

z perspektivy ptačí. 
A jsem už nad věcí. 
Vymknu se  objetí, 

peláším domů, co nohy stačí, 
 než dohoří mi svíce. 

Je lepší doma za pecí, 
 než zmrznout v objetí 
proradné krasavice. 

Ze sbírky Mámíš mou duši 
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Hody v  Židlochovicích jsou bezesporu největším, 

nejnavštěvovanějším a zároveň z organizačního hlediska nejnáročnějším 
kulturně společenským projektem ve městě. Myslím si, že si svojí 
atraktivitou, a dnes snad mohu říci, i tradicí obnovenou v 80. letech 
minulého století, zajistily trvalé místo v kulturně-společenském kalendáři 
města Židlochovice. 

Pro pořádek by bylo dobré připomenout si, že hody na Moravě či 
posvícení v Čechách historicky souvisí s vysvěcením kostela v daném 
městě či obci. Že podle legendy slavil první posvícení král Šalamoun, kdy 
světil svůj chrám v Jeruzalémě, a kdy každý následující rok poté pořádal 
hostinu pro své přátele na počest vysvěcení tohoto chrámu. V českých a 
moravských zemích představovalo posvícení, nebo chceme-li hody, 
nejoblíbenější svátek prostého lidu v daném roce, který oslavoval hojnost 
sklizně a ukončení polních prací. 

Svoji sílu pak prokázala tato lidová tradice tím, že překonala všechna 
možná společenská uspořádání a politické režimy. Samozřejmě, tak jak 
se měnila a mění naše společnost, prodělala a stále prodělává 
transformační proces i tato lidová zábava. 

A nyní již zpět k židlochovickým hodům.  
Organizátorem Židlochovických hodů je Město Židlochovice, které si 

ve výběrovém řízení vybírá hlavního pořadatele. V 1994 převzala toto 
pomyslné pořadatelské žezlo od SDH Židlochovice nově obnovená 
Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice. Právní vztah mezi městem a 
hlavním pořadatelem je upraven smlouvou, kde jsou přesně stanovena 
práva a povinnosti obou výše zmíněných subjektů. Dalším 
neodmyslitelným subjektem hodového dění jsou stárci a stárky. Je až 
s podivem, že se každoročně dokáže sejít parta mladých lidí, kterým není 
lhostejný přístup k místním zvyklostem a dění ve městě. V minulosti tomu 
vždy tak nebylo. Stárci se půjčovali z okolních obcí nebo dokonce vůbec 
nebyli a museli tzv. „zaskakovat“ třeba i ženáči. 

 Samotné přípravy začínají již někdy v měsíci dubnu nasmlouváním 
kapel, objednáním pódia, zábran, WC, zamluvením krojů a stárci se 
začínají pravidelně scházet v sokolovně. Vše vrcholí koncem srpna a 
začátkem září, kdy stárci dokončují nácvik besedy, upřesňují činnosti 
v kostele a před radnicí.  

Týden před vlastním termínem hodů pak stárci dovezou a připravují 
máju. V této době se pravidelně schází výbor Sokola k závěrečné 
organizaci jednotlivých činnosti, jako jsou dovoz lavic zapůjčených 
v okolních obcích, stavění oplocení, rozdělování služeb v pokladnách, ve 
stáncích s občerstvením apod.  

Vše se musí naplánovat a zorganizovat tak, aby se všechny činnosti 
stihly v době od 13 hodin, kdy se uzavírá náměstí, do 17 hodin pátečního 
odpoledne. 

V  tuto  hodinu  začíná  také  probíhat   slavnostní  povolování hodů 

starostou města a za velké pozornosti diváků se začíná se stavěním  

a stavění máje pod odborným dohledem pana Zdeňka Kalužíka. Za to mu 
patří velké poděkování.  

 Vlastní program je rozdělen a koncipován do tří dnů a dvou večerů 
tak, aby oslovil všechny věkové skupiny obyvatel města a okolí. Páteční 
předhodová zábava je určena mladší generaci. V sobotu během dne zvou 
stárci občany na večerní hodovou zábavu, která je určena pro nejširší 
veřejnost. Neděle začíná hodovou mší svatou v kostele za účasti stárků, 
poté stárci kladou kytice u pomníku občanů Židlochovic, padlých v 1.a 
2.světové válce na hřbitově, odpoledne pak i u památníku T. G. Masaryka 
v zámeckém parku. Nedělní hodové odpoledne pokračuje u radnice 
přijetím stárků starostou města a stárci pak vyvěsí na stožár vlajku města. 
Po průvodu stárků následuje předtančení moravské či české besedy na 
náměstí pod májí. Celé hodové dění končí odpolední hodovou zábavou.   

Pro pořadatele pak začíná nejobtížnější etapa. Vše je potřeba uklidit 
tak, aby náhodný pondělní návštěvník Židlochovic nepoznal, že na 
náměstí tři dny probíhalo hodové veselí. 

Kolem 22.00 hodiny v neděli je náměstí připraveno pro každodenní 
všední život a provoz. 

Jako představitel hlavního pořadatele také vnímám, že pro některé 
občany bydlící na náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti, představují 
hody značnou zátěž a zásah do osobního pohodlí domova. Všem těmto 
se omlouvám a zároveň je žádám o toleranci a pochopení. Přemístěním 
kamkoli jinam ve městě (všude žijí lidé) by židlochovické hody ztratily 
svoji výjimečnost a popularitu, dokazující více jak dva tisíce spokojených 
návštěvníku a věřím, že i složitě obnovenou tradici. Kde jinde by se pak 
lidé měli scházet, žít a bavit se, když ne na náměstích. Okolní města jako 
Ivančice, Pohořelice, Hustopeče a Mikulov jsou toho nejlepším důkazem. 

Vedle důležité stránky společenské a kulturní je tu pro T. J. Sokol 
bezesporu i stránka finanční. 

Pokud přeje počasí a jde tedy o normální průběh hodů, bývá čistý 
zisk z hodů někde mezi 50.-60. tisíci Kč, přičemž náklady pořádající 
organizace se pohybují přibližně okolo 200 000 Kč. 

Takovým způsobem získané prostředky tvoří sice ne nejvýznamnější, 
ale určitě velmi důležitý příjem do pokladny neziskové organizace, jakou 
bezesporu T. J. Sokol Židlochovice je.                

  Je mně ctí, na závěr tohoto krátkého zamyšlení se nad 
židlochovickými hody, poděkovat všem sponzorům, kteří stárkům 
přispívají na kroje, panu Kilbergerovi za pravidelný finanční dar a 
především panu Švaříčkovi a jeho firmě za perfektní ranní úklid náměstí 
v sobotu a v neděli, a také za finanční dar. 

A v  neposlední řadě také děkuji široké členské základně Sokola, 
která se na hladkém průběhu hodů pravidelně podílí.  

                                                                               Ing. Josef Kratochvíl   
       (Autor článku je starosta T. J. Sokol a zastupitel města Židlochovice.) 
 
 
 

 
 
Asi před rokem vznikl nápad založit v našem městě 

kynologický klub, kde bychom se mohli scházet my, majitelé 
pejsků, a věnovat se tak svým čtyřnohým přátelům. Na 
začátku tohoto roku se díky cvičitelce Lence Brzobohaté 
podařilo zaregistrovat a oficiálně založit základní organizaci 
Židlochovice č. 10419, která je členem Moravskoslezského 
kynologického svazu. 

 Dalším krokem bylo najít vhodný pozemek, který by 
splňoval potřebné požadavky pro zřízení areálu. Díky 
nemalému úsilí a vstřícnosti představitelů města se 
v současné době rýsuje reálná možnost zapůjčení pozemku 
o výměře 4440 m2  na bývalých kalových polích v blízkosti 
čistírny odpadních vod u cyklostezky směrem na Žabičce.   

Založením této organizace chceme přispět k zájmovým činnostem, které 
upevňují a prohlubují vztah dětí, mládeže i dospělých k živým tvorům a 
prohlubovat pouto člověk – pes.  Klub bude sdružovat zájemce o sportovní  

 
kynologii hlavně v oblasti výcviku psů všech plemen. Bude 
pořádat soutěže, výstavy a další akce, které přispějí ke 
kulturnímu životu ve městě a spolupracovat s jinými 
organizacemi. 

Taková je tedy situace nyní, na sklonku roku. Věříme, že 
jsme potěšili všechny nejen místní majitele psů a prosíme, 
aby nás v nejbližší době kontaktovali zájemci o členství a 
činnost v této organizaci.  Jsme teprve na počátku našeho 
úsilí a nyní nás čeká spousta přípravných prací na areálu, 
oplocení, překážkách, zázemí atd., abychom mohli začít 
příští rok s tréninkem. Věříme, že naše snaha nebude 
marná a těšíme se na setkání všech budoucích členů a 

příznivců, které plánujeme na začátek roku, kde společně dohodneme další kroky 
 činnosti našeho klubu. 

Lenka Brzobohatá a Svatava Vitulová, zakládající členové KK Židlochovice 
   Kontakt: vitulova.svatava@centrum.cz 

Židlochovické hody z pohledu pořadatelů 
 

Máte zájem o práci v kynologickém klubu?  
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Josef Hlinomaz byl židlochovickým holičem. Svoji živnost původně 
provozoval v domě číslo 147 na náměstí. Přízemní dům byl pak zbořen a na jeho 
místě byl postaven poschoďový dům pana Kremra, který známe jako drogerii. Pan 
Hlinomaz si svoji oficínu přestěhoval do přízemního domku v dolní části náměstí 
do míst., kde kdysi byla lázeň, tedy nedaleko dřívějšího železného mostu. To ještě 
byly na náměstí ostatní domy a silnice do Nosislavi nevedla kolem Svratky, ale 
přes náměstí.  

Holič Josef Hlinomaz je pochován na židlochovickém hřbitově. Hrob číslo 62 
už patří jiné rodině, ale to není tak podstatné. 

Několikrát v minulosti jsem byl upozorněn a nepřímo vyzván, abych ve 
Zpravodaji uveřejnil článek o jeho synovi Josefu Hlinomazovi, který se stal 
slavným hercem. Dokonce mi zcela nedávno byla ukazována fotografie, kde 
židlochovický holič pan Hlinomaz stojí u své oficíny se synem a to prý má být ten 
slavný herec.    

Dovoluji si upozornit na některé údaje ze života Josefa Hlinomaze – herce a 
malíře. Narodil se 9. října 1914 v Praze, zemřel na dovolené ve Splitu 8. srpna 
1978. Jeho otec se jmenoval Václav a byl hudebním skladatelem a pedagogem. 
Syn Josef strávil mládí v Dobříši a v Příbrami, kde studoval gymnázium a 
ochotnicky hrál divadlo. Po svém otci zdědil výrazné umělecké vlohy hudební, 
herecké a výtvarné. Studium herectví absolvoval na státní konzervatoři v roce 
1940. 

Snad těchto několik údajů je dostatečně výmluvných, aby stačily k vyvrácení 
legendy, která je neprávem rozšířena v Židlochovicích.  

Další a podrobnější údaje naleznete ve vzpomínkových knížkách samotného 
herce Josefa Hlinomaze i na internetových stránkách, odkud jsou také čerpány 
předešlé údaje.  

            Poznámka: Za cenné připomínky děkuji p. Vítězslavu Ruberovi 
                               a  p. Ivanu Vymazalovi..                                                    - kv-  

 
 
 
 
Ve čtvrtek 8. října uspořádal Dům léčby bolesti sv. Josefa v Rajhradě již 8. 

ročník benefiční akce Koláč pro hospic. Cílem této tradiční podzimní akce je 
upozornit na stále nevyhovující stav financování hospicové péče. V letošním roce 
podpořili tuto charitativní sbírku svou záštitou hejtman Jihomoravského kraje Mgr. 
Michal Hašek a starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Štástka. 

 Za slunečného téměř letního počasí nabízeli zaměstnanci a dobrovolníci 
hospice koláče od 9 do 17 hodin na stáncích v Rajhradě, Židlochovicích a v Brně 
na rohu ulic Panská a Masarykova. Koláče byly prodávány za jednotnou cenu 35 
Kč, která symbolizuje výši denního doplatku na léky pro jednoho klienta, které 
hospic musí získávat z jiných zdrojů. Velké poděkování patří pekárnám United 
Bakeries a.s., Penam a.s., Globus k. s., Jeřábkově pekárně z Velké Bíteše a 
Karlově pekárně, které zdarma napekly výborné koláče s různými náplněmi. Dále 
nás podpořila agentura Kunovský s.r.o. zapůjčením velkoprostorového stanu a 

Střední odborná zahradnická škola v Rajhradě tradičně poskytla bohatou 
květinovou výzdobu, která oživila prodejní stánky. 

 Akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti a zájmem regionálních médií. 
Celkem se v letošním roce podařilo vybrat částku 106 664 Kč (z toho v Brně 
52 999 Kč, v Rajhradě 24 364 Kč, v Židlochovicích 15 952 Kč, na vrátnici hospice 
3 400 Kč, Střední odborná zahradnická škola Rajhrad 1 749 Kč, Gymnázium 
Židlochovice 1840 Kč, rozvozem koláčů v okolních obcích získala paní Grycová 
z domácí péče 8 200 Kč). 

 Výtěžek sbírky bude použit výhradně na nákup léků tišících bolest, které tak 
umožní zajištění špičkové paliativní péče těžce a nevyléčitelně nemocným 
klientům hospice a učiní jim poslední chvíle života co nejvíce snesitelnými. 
Děkujeme dárcům, sponzorům a všem, kteří se do akce zapojili a přispěli na 
prospěšnou věc.                                                                           Hana Bělehradská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máte účetnictví v pohodě? 
Daňová evidence, DPH, … 

Lada Doné  ���� 606 299 456 

Příční 548, 691 25 Vranovice 

Zapomenutý židlochovický rodák?  
 

Koláč pro hospic 2009  
 

Vánoční půjčky 60 000 Kč – 300 000 Kč 

- 60.000 Kč za 999 Kč měsíčně 

- odložení splátek na 3 měsíce 

- bez registrů i pro nezaměstnané 

� 731 886 625 

SKŘIVÁNCI VÁS SRDEČNĚ ZVOU 
NA TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT, 

který se koná v neděli 20. prosince v 16 hod. 
v židlochovickém kostele. 

V pestrém programu vystoupí hosté  

PASQIL a BÁRA BASIKOVÁ.  
Vstupné 190 Kč místenka, 150 Kč stání. 

Vstupenky budou v předprodeji od 1. 12. 
v infocentru. 
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Orel jednota Židlochovice 
plánuje na sobotu 16. 1. 2010  

 již 3. lyžařský zájezd na Stuhleck! 
Odjezd od budovy gymnázia v 5 hod. 

Cena za dopravu: 350 Kč skipas dle typu permanentky, 
zakoupíme na místě. 

Kontaktní adresa pro zájemce: 
vitulova.svatava@centrum.cz ���� 608 429 387 

Uveďte prosím celé jméno, datum narození a kontakt.  
Záloha 200 Kč 

Zájem je velký, hlaste se tedy co nejdříve. Rozhoduje pořadí, 
v jakém se přihlásíte a zaplatíte zálohu!! 

V případě plného stavu je možnost nahlásit se jako 
náhradník. 

Těšíme se na Vás.  

Nabízíme k prodeji dokončenou 

novostavbu rodinného domu 5 + KK  

v Hrušovanech u Brna, s garáží a 

zahradou. Dům má sedlovou střechu, 

plastová okna, plovoucí podlahy - dlažba,  

schody žula. Přízemí: kuchyně, jídelna, 

obývací pokoj, koupelna, šatny. V patře 

tři samostatné pokoje, koupelna, šatna. 

Venkovní terasa a velká zahrada. 

Informace a prohlídky zajistí:          

Realitní kancelář Zelený klíč – pí Krátká 

� 777 212 480 

Orel jednota Židlochovice  
ve spolupráci s Jitkou Pokornou 

pořádá v orlovně v sobotu 9. ledna 2010 
 

Sobotní sportovní dopoledne 
 aneb  

Shazování vánočních kil 
Program: 

 9.00  –    9.30    prezentace nahlášených klientek 
 9.30  –  10.20    AE-bodyform (posilovací forma aerobiku) - 

cvičitelka Jana 
10.20 – 10.30    přestávka 
10.30 – 11.20    DANCE AEROBIK (kondiční taneční 

aerobik) – cvičitelka Jitka 
11.20 – 11.30    přestávka 
11.30 – 12.20    POWERJOGA  (závěrečné protažení) – 

cvičitelka Jitka 
Cena: 150 Kč 

Přihlášky  �  775 372 203 nebo osobně na cvičení s Jitkou. 

Maximální počet osob je 25! Objednejte si proto své místo včas!! 
 

   Masáže Eva Šmídová 
Masáže klasické, lymfatické, 

přístrojová lymfomasáž 
LYMFOVEN – anticelulitidní 

zábaly, baňkování, havajské, 
reflexní, lávové kameny, Dornova 

metoda, reiki, tuina masáže. 
Nabídka přírodní kosmetiky, čaje.  

Provozní doba Po – Pá 8 – 20 h,  
So – dle domluvy. 

OBJEDNÁVKY POUZE              
� 605 282 248 

Vánoční poukázky, dárkové 
poukázky. 

www.masazeeva.webnode.cz 

    

Vinařství Karel Válka pořádá v sobotu 5. prosince 2009 v 19.30 hod. 
v Lidovém domě v Nosislavi besedu u cimbálu a mladého vína. 

Potřebujete zajít na úřad, k lékaři, ke kadeřníkovi, nakoupit …?  
A nemá Vám kdo pohlídat Vaše drobečky?  

Mateřské centrum Robátko                                                                
otevírá od 30. 11. 2009 novou službu - 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
 pro děti od 1,5 roku do 6 let                                 

(omezený počet max. 6 dětí. Přijímají se pouze zdravé děti!) 
 Program přizpůsoben věku dítěte, dětem se aktivně věnuje                      

„teta″ s metodickými a praktickými zkušenostmi. 
 Službu je nutno si vždy rezervovat ���� 723 833 989 den napřed. 
 S sebou: přezůvky, pitíčko, svačinka, příp. náhradní oblečení (Pokud 
nestihnete svačinku nebo pití připravit, je možno zakoupit na místě.)         

K dispozici základní hygienické a toaletní potřeby zdarma. 
 Provozní doba: Po - Út   8:00 – 12:00 hod. 

                           Čt - Pá  13:00 – 17:00 hod (v případě zájmu) 
 poplatek: bude dodán  

Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti! 
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Devítka v dějinách Židlochovic – 11. část  

1889 
5. prosince nastoupil ve městě do služby první městský lékař, kterým byl 
MUDr. Maxmilián Sabl, dosud obvodní lékař ve Velkých Němčicích. Ve 
své žádosti uvedl, že má dvouletou praxi v nemocnici a jednoletou praxi 
jako obvodní lékař. V Židlochovicích byl městským lékařem až do 24. 
března 1909, kdy ve věku 48 let náhle zemřel. Po něm byl druhým 
městským lékařem v Židlochovicích v květnu 1909 jmenován MUDr. Adolf 
Nosek z Vídně.  

1949 
Až do 16. prosince 1949 byla městská knihovna, která měla 2 123 
svazků, umístěna v zasedací síni MěstNV na radnici.  Poněvadž však tato 
zasedací místnost měla být od 1. ledna 1950 používána jako obřadní síň 
pro občanské sňatky, byla knihovna 16. prosince 1949 přestěhována do 
domu čís. 38, kde byla umístěna v přízemí v rohové místnosti ve dvoře.  

1959 
Začátkem prosince probíhaly v Brně důstojné oslavy čtyřicet let trvání 
brněnské univerzity. Konalo se slavnostní zasedání rozšířené vědecké 
rady univerzity a mnoho dalších akcí. Mezi ty nejslavnostnější patřil také  

 
recepční oběd pro pozvané vědce a představitele ostatních vysokých škol 
v ČSSR, který se konal v úterý 1. prosince 1959 v židlochovickém zámku. 
Při tomto slavnostním obědě hrálo v zámku vzácným hostům  Kolegium 
musicum z Brna.  

1959 
K 31. prosinci 1959 se opět provádělo sčítání domů a obyvatel. 
Židlochovice tehdy měly 610 popisných domovních čísel; obydlených 
domů bylo 562. Počet obyvatel ke stejnému dni bylo 2 713, z toho pak 
mužů 1 333 a žen 1380. Pro zajímavost: téměř stejný počet obyvatelstva 
žil v Židlochovicích i před sedmdesáti lety, ale tehdy jim stačila k bydlení 
jen o něco větší polovina bytů, než v r. 1959, o jejich rozloze a 
vybavenosti ani nemluvě.  

1959 
K 31. prosinci 1959 bylo na místním hřbitově v Nosislavské ulici 1 226 
hrobů. V  tomto roce se také dále budoval urnový háj a opravovalo se 
zdivo ve staré části hřbitova.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil – kv-. 

�  �  � 
Historie regionu Židlochovicko 

Ačkoli se může zdát, že židlochovický region vznikl ve zcela nedávné 
době (v roce 2003, kdy došlo k reformě státní správy a město 
Židlochovice se stalo „malým okresním městem“), je tento celek založen 
na mnohem starších základech. 

Nejstarší zmínky o jednotlivých obcích regionu pochází již z počátku 
12. století. Obce původně patřily různým majitelům – českým knížatům a 
králům, šlechtickým rodům, rajhradskému, třebíčskému a také žďárskému 
klášteru. 

Když v roce 1502 převedl král Ladislav Jagellonský majetek 
třebíčského kláštera do osobního vlastnictví Viléma z Pernštejna, tedy 
mimo jiné vsi Vojkovice, Telnice a Sokolnice, jistě netušil, že tak dal 
vzniknout novému panství, které přetrvalo až do roku 1918 a stalo se 
historickým základem dnešního regionu. 

Vilém z Pernštejna byl totiž již tehdy vlastníkem Žabčic (od r. 1481), 
Nosislavi (od r. 1485), a Křepic (od roku 1498). 
V roce 1508 odkoupil od Ladislava z Boskovic židlochovické panství (tedy 
ves Židlochovice, Unkovice, zaniklý Kovalov, Blučinu a rybník u 
Hrušovan), a v roce 1514 dostal ještě od Ladislava Jagellonského darem 
Pohořelice, zaniklé Borovsko a Prohersko.Tímto vznikl základ panství, k 
němuž postupně ještě přibyly obce Měnín (původně zeměpanský), 
Medlov (od pánů z Medlova), Unkovice (z majetku arcivévody Bedřicha), 
Přísnotice, Syrovice(patřící pánům z Boskovic), Hrušovany a Ledce (k 
panství připojeny r. 1590). Tak tyto obce vytvořily jeden celek – panství 
obklopující židlochovickou tvrz, později přestavěnou na zámek. 

Mimo panství ležely obce Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, 
Sobotovice, Holasice, zaniklá ves Čeladice a Otmarov, které byly spjaty s 
benediktinským klášterem v Rajhradě. Bratčice pro změnu patřily ke 
klášteru a panství dolnokounickému. 

Na židlochovickém panství se vystřídala celá řada majitelů – páni z 
Pernštejna (v letech 1508 – 1561), páni ze Zástřízl (1561 – 1569), páni ze 
Žerotína (1569 – 1616),páni z Valdštejna (1616 – 1697), páni ze 
Sinzendorfu ( 1697 – 1743), páni z Dietrichštejna (1743 – 1819) a 
konečně Habsburkové (1819-1918). 

Od roku 1850 do roku 1949 byly Židlochovice centrem soudního 
okresu, do jehož územního obvodu spadaly Blučina, Bratčice, zaniklé 
Čeladice, Dolní Kounice, Nové Bránice, Holasice, Hrušovany, Ivaň, 
Kanice, Křepice, Kupařovice, Ledce, Loučka, Malešovice, Medlov,  

Mělčany, Měnín, Moutnice, Němčičky, Nesvačilka, Nikolčice, Nosislav, 
Odrovice, Opatovice, Otmarov, Pohořelice, Popovice, Přibice, Přísnotice, 
Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Růžový, Rychmanov, Smolín, 
Sobotovice, Syrovice, Šternov, Třebomyslice, Újezd, Unkovice, Velké 
Němčice, Vojkovice, Vranovice, Žatčany, Žabčice a samozřejmě 
Židlochovice. 

V letech 1855 – 1868 a 1949 – 1960 byly Židlochovice rovněž 
centrem správního okresu. Ten byl v roce 1960 rozdělen na dvě části. 
Část připadla k okresu Brno-venkov a část k okresu Břeclav.  
Židlochovický okres tak zanikl. 

V letech 1990 – 1992 došlo opět k velké reformě, kdy byly rozděleny 
činnosti v oblasti státní správy mezi existující okresní úřady a tzv. 
pověřené obce, kdy pověřené obce měly vykonávat státní správu i pro 
obce okolní, které k nim byly přičleněny. Také Židlochovice se staly 
pověřenou obcí s novým správním obvodem čítajícím 33 obcí. V roce 
1996 došlo ještě k připojení jedné obce, a sice obce Nosislav, která 
původně patřila k okresu Břeclav a pověřenému městu Hustopeče. 
Městský úřad v Židlochovicích tedy vykonával některé činnosti státní 
správy pro obce: Blučina, Bratčice, Hajany, Holasice, Hrušovany u Brna, 
Jalovisko, Kupařovice, Ledce, Malešovice, Medlov, Měnín, Modřice, 
Moravany, Moutnice, Němčičky, Nebovidy, Nesvačilka, Nosislav, 
Odrovice, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajrad, Rajhradice, 
Rebešovice, Sobotovice, Syrovice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, 
Žatčany, Želešice, Židlochovice. 

Zatím k poslední reformě státní správy, na základě které došlo ke 
vzniku židlochovického regionu, došlo v roce 2003, kdy byly zrušeny 
okresní úřady, a jejich pravomoci přešly na pověřená města. Současně s 
tím došlo k přerozdělení obvodů jednotlivých pověřených obcí. Tak 
židlochovický region „přišel“ o Moravany, Nebovidy, Modřice, Hajany, 
Želešice a Rebešovice, které byly přičleněny k pověřenému městu 
Šlapanice a obce Malešovice, Kupařovice a Odrovice, které se přičlenily k 
pověřenému městu Pohořelice. 

Dnešní region tedy tvoří 24 sousedících obcí, které mají společnou 
nejen státní správu, ale i historii, kulturu a doufejme, že i budoucnost. 

Mgr. Iva Tycová 
 

Zdroj: Obec Vojkovice, Vydavatelství Petr Brázda, Břeclav, 2003
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Světelský oltář v Adamově 

Ani v zimě nekončí turistická sezona. Ti, kteří provozují 
turistiku, jistě potvrdí, že i v méně příznivém počasí potkávají 
na turistických trasách milovníky přírody, kteří nepohrdnou ani 
poznáváním uměleckých památek. Vydejme se tentokrát do 
Adamova, který je snadno dostupný vlakem po železnici.     

Vrcholné dílo středověkého řezbářství, ojedinělý duchovní 
předmět či evropský unikát, tak to jsou jen některé přívlastky z 
mnoha, které si vysloužil tzv. Světelský oltář – nejvýznamnější 
památka města Adamov v okrese Blansko. Toto impozantní 
řezbářské dílo je umístěno na boční stěně neogotického 
kostela sv. Barbory s věžovitým nástavcem a věžičkou z let 
1855–1857. Adamovskému kostelu jej krátce po vysvěcení 
daroval kníže Alois Lichtenstein. I přes neobvykle mohutné rozměry (oltář 
měří na výšku přes 7m a na šířku 3m) se jedná pouze o torzo mnohem 
mohutnějšího oltáře, původem z cisterciáckého opatství ve Zwettlu (Světlé) v 
Dolním Rakousku – vyrobeného šesticí řezbářů mezi léty 1516–1525. 

Tento pozdně gotický oltář z lipového dřeva představuje vrcholné dílo tzv. 
Dunajské školy. I když se jedná o pozdně gotické dílo, obsahuje už i prvky 
nastupující renesance a svou členitostí připomíná baroko. Původně až 22m 
vysoký oltář vyráběla pracně skupina 6 řezbářů (mezi nimi i 
Českobudějovický řezbář Ondřej Morgenstern) na podnět opata Erasmuse z 
Leisser pro již zmiňovaný klášterní kostel v rakouském Zwettlu. Tomuto 
kostelu oltář sloužil až do roku 1732, kdy byl z chrámu odstraněn a nahrazen 
novým, modernějším. 

Světelský  oltář  se  nakonec  (mezitím  několikrát  změnil vlastníka) 
dostal  až  do  Vídně,  do  správy  centrální  památkové komise.  Nakonec jej  

v roce 1857 získal v dražbě kníže Alois z Lichtensteina a poté jej 
věnoval kostelu sv. Barbory v Adamově.  Za 2. světové války 
oltář zachránili adamovští před bombardováním tím, že jej 
rozebrali a přemístili do krypty Lichtensteinů v nedalekém 
Vranově. Světelský oltář byl několikrát opravován a restaurován. 
Naposledy byl oltář restaurován v roce 2006, kdy byl pro tento 
účel umístěn do zámku v Mikulově. 

Současný Světelský oltář představuje střední část 
původního křídlového oltáře s rozsáhlým souborem figurálních 
plastik (60 postav) ve třech řadách nad sebou, je propracován do 
nejmenších detailů a zobrazuje výjev Nanebevzetí Panny Marie. 
Adamovská fara organizuje prohlídky oltáře s průvodcem, 

kterého si můžete objednat na telefonním čísle 736 136 480. Když v kostele 
nikdo není, lze si oltář prohlédnout na obrazovce ve vstupní hale do kostela.  

Od kostela vede zelená turistická značka k nově opravené Alexandrově 
rozhledně. Stojí na kopci Špičák (496 m n. m.) na zalesněné stráni 
malebného údolí řeky Svitavy nad městem Adamovem. Základ tvoří původní 
kamenná stavba, která byla zvýšena a okolní stromy bránící výhledu 
vykáceny. Nyní je výška rozhledny 18 m a vyhlídkový ochoz se nachází 
13,9 m nad zemí. Opravená rozhledna byla otevřena 16. května 2009. 

K rozhledně se také můžeme dostat pohodlnou cestou z Babic nad 
Svitavou také po zelené turistické značce.  

Pěkná procházka je i po modré značce do Josefovského údolí, kde je 
stará huť s dominantní pecí Františka. Z Adamova jsou to asi tři kilometry.  

      Zpracováno částečně z internetových stránek. – kv-.  

 
 
 

• 17. října 2009 zemřel MUDr. František Kartouz. Dlouhá léta byl praktickým lékařem v Židlochovicích. Možná je málo známé, že vzhledem k zavřeným 
vysokým školám v době války mu bylo znemožněno studovat a tak se vyučil stolařem. Teprve po válce mohl dostudovat a získat tak lékařský diplom. Svoje 
lékařské povolání vykonával s profesní erudovaností, na kterou navazovala nezbytná láska a pochopení k potížím pacientů. Právě tyto vlastnosti mu 
získávaly oblibu i respekt nejen u pacientů, ale také u široké veřejnosti. Ta se s ním přišla rozloučit do brněnského krematoria 26. října t. r.                       –rt-                   

•  4. prosince uplyne již třicet roků od tragického skonu MVDr. Oldřicha Rejžka. Byl předsedou zdravotní komise a zasloužil se o založení Domovinky..      –kv- 
• Za zásluhy o město byli u příležitosti výročí vzniku naší republiky odměněni v obřadní síni radnice Svatopluk Hladík, RNDr. Blanka Úlehlová a Zdeňka 

Vrbová. Pamětní listy předal odměněným židlochovickým občanům starosta města Vlastimil Helma.                                                                                    –rt- 
• 21. listopadu navštívil Židlochovice Klub historie a vlastivědy Hustopečska. Přes 40 jeho členů si prohlédlo zámeckou kapli a potom vyslechlo přednášku 

spojenou s promítáním zajímavostí z historie Židlochovic.                                                                                                                                                    –kv-  
• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu společně s městem Židlochovice uspořádala 11. listopadu na svátek sv. Martina již po druhé svěcení 

svatomartinských a mladých vín. Obřad svěcení provedl v židlochovickém kostele pan farář Pawel Cebula. Obřadu se zúčastnilo asi 100 občanů, kteří si 
posvěcená vína mohli ochutnat před kostelem.                                                                                                                                                            Jan Šotnar 

• V pořadí již 64. výlet klubu turistů vedl na pomezí Moravy, Čech a Rakouska do oblasti, která nese zažilé pojmenování Česká Kanada. Cílem první 
zastávky byl nejsevernější bod Rakouska, který je ukryt jen pár stovek metrů od lesního hotelu Peršlák západně od Nové Bystřice. Od pozoruhodného 
zámečku – hotelu se turisté vydali k hraničnímu kameni. Skokem přes hraniční lesní potůček se rázem ocitli v sousedním Rakousku a pokračovali dále 
podle červenobílé turistické značky překrásnou přírodou smrkového lesa.  Druhým zastavením byl starobylý paulánský klášter na východ od Nové Bystřice 
zasvěcený Nejsvětější Trojici. Ojedinělá stavba každého překvapí svým vnitřním stavebním řešením, druhým největším dřevěným oltářem v Evropě a 
rozsáhlými katakombami. Díky předem domluvené návštěvě se podařilo sestoupit nízkým otvorem v podlaze se svíčkami v rukou i do podzemí. Poslední 
zastávkou našeho výletu byly Slavonice, renesanční městská památková rezervace, kde naši turisté byli už v roce 2005.                                 Mgr. Mir. Cvrk 

• Stavbu letního koupaliště chystají v Žabčicích. Zatím se obecnímu úřadu podařilo získat územní rozhodnutí a tak připravují projektovou dokumentaci. 
Stavbu rekreačního bazénu s tobogánem a plavecký bazén o délce 25 metrů chtějí zahájit v příštím roce.  

• Když se 26. června letošního roku přehnala katastrofální průtrž mračen nad severní Moravou, neváhali žabčičtí důchodci zorganizovat sbírku pro obec 
Životice na Novojičínsku. Za to jim životičtí vyslovili krásné poděkování.                                             Obě zprávy převzaty z říjnového Žabčického občasníku. 

 

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

s redakčním kolektivem Zpravodaje. 
 

 
 

    TIP NA VÝLET 
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