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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

 

 

Na obrázku vlevo je půdorys židlochovického 
zámku jak jej nakreslil patrně roku 1715 

císařský inženýr Kryštof Moser von Filseck. 
Kresba je uvedena ve stuttgartské 

encyklopedické sbírce generála Ferdinanda Friedricha von Nicolai (1730–1814). 
Zakreslený plán je podobný s dalšími pernštejnskými rovinnými zámky (Pardubice, 

Tovačov). Vpravo je jedna z možných podob tvrze s bastiony,  
která odpovídá zakreslenému půdorysu. 
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Výběr z usnesení RM 18. prosince 2009 
RM ukládá: 
� uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu městského 

rozhlasu na rok 2010 s p. Milošem Chmelem 
� vyhlásit nabídkové řízení na prodej pozemku 

„Na Nároží“ – nám. Míru 
� uzavřít Smlouvu o sdružených dodávkách 

elektřiny na období od 1. 3. 2010 do 28. 2. 
2011 s firmou CENTROPOL ENERGY, a.s., 
Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 
01, IČ: 25458302 

RM rozhodla: 
� ve výběrovém řízení „Veřejná zakázka o 

sdružených službách dodávky elektrické 
energie“ o následujícím pořadí nabídek:: 1. 
CENTROPOL ENERGY, a.s.; 2. V-Elektra, 
s.r.o.;  3. E.ON. Energie, a.s; 4. Lumen Energy, 
a.s.; 5. ČEZ Prodej, s.r.o. 

� vyhlásit záměr pronájmu části pozemku parcely 
č. 2217 o výměře 10 m2 (lokalita Výhon u 
rozhledny k prodeji rychlého občerstvení, 
suvenýrů a propagačních materiálů města) 

 
� zveřejnit záměr pronájmu prostor v č. p. 314 

(stará márnice na hřbitově), Komenského ulice  
RM  schvaluje: 
� uzavření Smlouvy o provádění exekuční a další 

činnosti s JUDr. Karlem Urbanem, 
Exekutorským úřadem Brno-město, Cejl 99, 
602 00 Brno 

Výběr z usnesení ZM 21. prosince 2009 
ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu r. 2009 
� rozpočet pro r. 2010 a pětiletý rozpočtový 

výhled 
� přijetí  kontokorentního úvěru od Poštovní 

spořitelny ve výši 2,2 mil. Kč, s pohyblivou 
úrokovou sazbou odvozenou od 7D Pribor + 
1,70 % p.a., se splatností úroků měsíční, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou 

� záměr prodeje dále uvedených bytových 
jednotek s příslušnými spoluvlastnickými podíly 
na společných částech domu a příslušnými 
spoluvlastnickými podíly na pozemku jejich  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

z obsahu: 

tříkrálová sbírka  � 
Mateřské centrum 
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� pěstování chřestu � 
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1848 � 



 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
v uplynulých lednových dnech jsme měli možnost zakusit sněhovou kalamitu přímo v našem městě. Tato ne zrovna příjemná zkušenost nás 

utvrdila v tom, že její zvládnutí není pro město vůbec jednoduché. 
Potýkali jsme se s všemožnými problémy, od silného větru, selhání techniky až po výpadek elektrické energie, kdy byla v jednu chvíli ohrožena 

dodávka pitné vody. Úklid 12,6 km chodníků a 12 km vozovky jsme s najatou firmou, vlastními zaměstnanci a 5 lidmi vykonávající veřejnou službu 
plynule nezvládali. 

Omlouváme se všem, kterým tato situace zkomplikovala život. Na druhou stranu to bylo pro nás zkušeností pro příště. Dnes již víme, že se 
nemůžeme spoléhat pouze na jednu firmu (přestože dle komisionářské smlouvy má firma povinnost při vzniku sněhové kalamity zajistit dostatečný 
počet pracovníků a být okamžitě ve spojení s námi), ale pro řešení kalamitních situací musíme předem zajistit i další subjekt, který vypomůže. Za 
operativní pomoc při zvládnutí té letošní kalamity pak patří dík firmě Hortiscentrum, s.r.o. 

Rovněž velice děkuji občanům, firmám a všem institucím, kteří i po změně zákona o pozemních komunikacích nadále uklízejí chodníky před svojí 
přilehlou nemovitostí a nespoléhají se jen na pomoc města. 

Vlastimil Helma, starosta 
Lednová sněhová kalamita 

V pátek 8. ledna 2010 začalo v 6 hodin v našem městě silně sněžit a do půlnoci napadlo cca 20 cm nového sněhu. Odpoledne a večer se přidal 
silný vítr, takže se začaly tvořit vysoké závěje. V noci a následující sobotu 9. ledna se sněžení změnilo v déšť, a jelikož byla teplota kolem 0 °C začala 
se tvořit silná ledovka. V sobotu ráno nastala v našem městě sněhová kalamita. 

Zimní údržbu komunikací zajišťuje pro město Židlochovice smluvně firma František Švaříček ze Židlochovic. Přestože jsme byli firmou ještě 
v pátek odpoledne ujišťováni, že firma úklid zvládne, situace s průjezdností komunikací v sobotu ráno byla velmi špatná. Bylo zřejmé, že firma 
František Švaříček tuto kalamitní situaci vlastními silami nezvládne, proto jsme v sobotu dopoledne požádali firmu Hortiscentrum s.r.o. o pomoc 
s úklidem sněhu. Ta nasadila od 12:00 dva čelní nakladače, které pomohly především se základním zprůjezdněním některých silničních komunikací. 
Firma Hortiscentrum s.r.o. nám pomohla i v následujících dnech, a to s odvážením sněhu z nejvíce frekventovaných ulic (Komenského, Masarykova a 
Brněnská).  

To, že byla sněhová nadílka skutečně výjimečná, potvrzuje i statistika ing. Karla Krále. Za dvacet let, po které sleduje počasí v Židlochovicích, byl 
letošní rok rekordním jak ve výšce sněhové vrstvy (24 cm), tak i nejvyšším denním přírůstkem (17 cm). 

Ing. Martin Dratva, referent odboru investic a místního hospodářství 
Tříkrálová sbírka 2010  

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v sobotu 9. ledna. Ke koledování se přihlásilo celkem 29 dětí. Bohužel všechny děti nemohly dorazit, poněvadž 
nás překvapila páteční sněhová kalamita. Proto některé skupinky měly krále pouze dva. Celkem se vydalo koledovat deset skupinek a jedenáctá 
kasička byla umístěna do kostela.  

Loni jsme bojovali s tuhými mrazy, letos se sněhem. Lidé odklízeli nadměrnou sněhovou nadílku před domy a my jsme jim k tomu vesele zpívali. I 
přes nepřízeň počasí, výpadky elektriky a finanční krizi jsme vybrali o tři tisíce více než loni a to celkem 57 256 Kč. Nejúspěšnější byla skupinka na 
sídlišti Družba, která vybrala přes devět tisíc korun. Ostatní skupinky vybraly většinou mezi třemi až sedmi tisíci. Koledníci byli opět obdarováni 
různými sladkostmi, takže i přes namáhavé brodění se sněhem a závějemi byli všichni spokojeni. 

Peníze budou rozděleny do různých projektů, až 50 procent vybrané částky se vrátí zpět do našeho města přes židlochovickou farnost.   
Děkuji všem dětem, dospělým doprovázející skupinky a také těm, se kterými jsme společně počítali peníze. Největší dík však patří všem, kteří 

vlídně přijali naše koledníky a přispěli do kasiček. Děkujeme.                                         Mgr. Daniela Tichá (informace o sbírce: www.trikralovasbirka.cz)   

Vyhláška změní povinný obsah autolékárničky, novou si ale kupovat nemusíte  
Ministerstvo dopravy ČR vydalo 15. 9. 2009 novou vyhlášku, která upravuje povinnou výbavu motorových vozidel, tedy i autolékárniček. Do konce 

roku 2010 mají řidiči čas na to, aby vyměnili svou starou lékárničku za novou, která musí nově obsahovat například resuscitační masku a isotermickou 
fólii. Povinností je vozit s sebou také skutečně funkční nůžky o velikosti 15 cm a v antikorozní úpravě a obvazy, škrtící obinadlo a trojcípý šátek 
v požadované velikosti a savosti. Výbava naopak nemusí obsahovat vybrané sterilní obvazy a zavírací špendlík. Novinkou je také letáček s návodem 
pro postup při první pomoci včetně přehledu důležitých telefonních čísel. Pokud máte lékárničku s dlouhou dobou expirace, stačí upravit její obsah, 
aby od počátku roku 2011 vyhovoval nové vyhlášce. (Podrobnosti  o předepsané výbavě vozidel naleznete na internetových stránkách.)                 --rt--                                     

Dotace na zateplení budovy ZŠ Tyršova 
5. ledna 2010 byla městu Židlochovice schválena finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy ZŠ Tyršova ve 

výši 14 mil. Kč.  
V rámci projektu, jehož celkové náklady činí 20,3 mil. Kč, bude provedeno zateplení fasády a výměna oken a dveří. Naše škola zlepší svůj vzhled 

a zejména hospodárnost provozu – úspora nákladů na vytápění dosáhne za 5 let až 3,6 mil. Kč. V novém kabátě své žáky přivítá škola již v září 2010 
spolu s novým vybavením moderními informačními technologiemi bude vytvářet ty nejlepší podmínky pro vzdělávání.     

                                                                                                                                        Ing. Jana Richterová, asistentka starosty 

 

oprávněným nájemcům za cenu odpovídající 
60% tržní ceny pro poprvé nabízení byty a za 
cenu odpovídající 75% tržní ceny pro již dříve 
nabízené byty, přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne 
podpisu kupní smlouvy;  jedná se o tyto bytové 
jednotky zapsané na LV v katastru nemovitostí 
pro obec a k.ú. Židlochovice č.:  358/1 v domě 
č. p. 358 postaveném na pozemku p. č. 20; 
358/2 v domě č. p. 358 postaveném na 
pozemku p. č. 20; 358/3 v domě č. p. 358 a 

 

 postaveném na pozemku p. č. 20; 651/1 v 
domě č. p. 651 postaveném na pozemku p. č. 
2801; 651/11 v domě č. p. 651 postaveném na 
pozemku p. č. 2801; 652/5 v domě č. p. 652 
postaveném na pozemku p. č. 2802; 591/4 v 
domě č. p. 589, č. p. 590, p. č. 591 postaveném 
na pozemku p. č. 712/1, 713/8, 714/1,2065   

ZM rozhodlo: 
� (s odkazem na zákon č. 72/1994 Sb. o 

vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů) 
- vymezit bytové jednotky v domě č. p. 234 

 

postaveném na pozemku p. č. 650, zapsaném 
v katastru nemovitostí pro obec a k.ú.  
Židlochovice na LV č. 1 
- vyhlásit záměr prodeje volného bytu v domě 
č. p. 234 a stanovit nejnižší kupní cenu tohoto 
volného bytu ve výši 90% tržní ceny přičemž 
kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. 
 

�  �  � 
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Našim zahrádkářům   
Pěstování chřestu 

Pokud jste si v minulém čísle našeho 
Zpravodaje přečetli kapitolku o blahodárném 
účinku chřestu pro náš organizmus a 
myslíte si, že máte na zahrádce místo pro 
jeho pěstování, nic vám nebrání tuto 
zeleninu zkusit vypěstovat.  

Pěstování chřestu není jednoduché. 
Především vyžaduje lehké, hlinitopísčité 
půdy. Půdu je třeba do hloubky 50–90 cm 
zrigolovat. Do brázdy uložíme vrstvu 
kompostní zeminy smíšenou s dobře 
rozloženým chlévským hnojem. Naše 
židlochovické půdy s množstvím jílu 
zlehčíme pískem. V březnu vysázíme do 
brázd 30 cm hlubokých a 40–60 cm 
širokých, v řadách 150 cm od sebe ve 
sponu 35 cm předpěstované samčí 
sazenice, které by měly mít nejméně pět 
kořínků. Informujte se o jejich koupi 
v zahradnictví Starkl, které je nabízí ve 
svém katalogu. Sazenice zasypeme 5–7 cm 
kompostní zeminy a mírně přitlačíme. Pak 
už pravidelně zaléváme, odplevelujeme a 
při okopávce postupně přihrnujeme. Při této 
péči vyraší během prvního roku zelené 
prýty, které ponecháváme růst až do 
podzimu a teprve pak je u země odřízneme.  

Během vegetačního období je nutno 
rostliny zavlažovat a přihnojovat kompostem 
s příměsí minerálních hnojiv s obsahem 
dusíku, hořčíku a síry. Druhým rokem na 
jaře nakopčíme nad řadami rostlin hrůbky 
asi 40 cm široké a 30 cm vysoké. Postup 
pěstování je obdobný jako v prvním roce. 
Teprve třetím rokem, kdy již rostliny 
dostatečně zesílily, je možné sklízet první 
výhony. V polovině března nahrneme nad 
řádky 50 cm vysoké a široké hrůbky, vrcholy 
utužíme, nebo celé řady pokryjeme černou, 
netkanou textilií. Jakmile se začne povrch 
země nebo fólie nadzvedávat, což bývá tak 
koncem dubna, odhrneme půdu a bílý 
výhonek v délce asi 25–30 cm opatrně nad 
sazenicí odřízneme. (Pěstitelé chřestu 
používali speciální dlouhé nože.) Hrůbek 
opět přihrneme. 

Chřest roste velmi rychle a sklízíme ho 
až do konce června. Potom sklizeň 
ukončíme, hrůbky rozhrneme, rostliny 
přihnojíme a další výhony ponecháme až do 
podzimu volně narůstat, aby rostliny zesílily. 
Chřest vydrží na stanovišti (chřestovně) 10–
15 let. U nás je pěstována odrůda chřestu 
Ivančický.  

Právě v Ivančicích mají s chřestem 
bohatí zkušenosti. Každoročně koncem 
května pořádají Slavnosti chřestu a vydali 
také chřestovou kuchařku. Nezapomeňte si 
na tyto slavnosti zajet. Získáte nejen další 
poznatky, ale ještě než vám vyroste vlastní 
chřest, můžete si tam i chřest zakoupit.  

                   Pokračování.                      -rt- 

�   �   � 

Mateřské centrum ROBÁTKO  
V tomto čísle Zpravodaje bychom Vám rádi přiblížili konkrétní aktivity uskutečňované 

Mateřským centrem Robátko. Zásadní činností je zprostředkovávání kroužků pro děti do šesti let. 
Je ale možné, že v budoucnu budeme nabízet kroužky i pro děti mladšího školního věku. Děti 
mohou navštívit tyto kroužky: FLÉTNIČKA (pro mladší – 3,5-4,5 roku a  starší děti od 4,5-6 let), 
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (4–6 let), VÝTVARNÝ KROUŽEK I a II (2–4 roky a 4–6 let), 
HRÁTKY S PŘÍRODOU (3-6 let), BABYMASÁŽE (1 měsíc – 1 rok), KŘESŤANSKÉ ZPÍVÁNÍ, 
POHÁDKOVÁ (od 25 měsíců) A ŘÍKANKOVÁ HERNIČKA (do 24 měsíců), CVIČENÍ S KVAKYM 
(1-2 roky), SE ČMELDOU (2-4 roky) A S BETYNKOU (4-6 let) (cvičení se koná pod záštitou TJ 
Sokol Židlochovice). Většina kroužků je vedena odbornými lektorkami-maminkami. Od prosince 
nabízíme novou službu hlídání dětí (Dětské studio), kde Vám za poplatek Vaše děti pohlídá hodná 
teta s metodickými a praktickými zkušenostmi. Tyto kroužky jsou dětem bezesporu podporou 
v jejich psychosomatickém vývoji, v učení se komunikaci s vrstevníky i autoritami a v tréninku 
samostatnosti (některé kroužky navštěvují děti bez rodičů). Navíc kluci a holky vidí své rodiče 
v jiné než tradiční roli v domácnosti, ti se zase mohou těšit z pokroků svého dítěte a poznávat ho 
ve společnosti ostatních. Informace o harmonogramu kroužků získáte na www.mcrobatko.cz.  
Přihlášky do kroužků, jejichž kapacita ještě není naplněna, přijímáme do konce ledna 2010. 

Od ledna 2010 nabízíme VÝTVARNOU DÍLNU PRO DOSPĚLÉ, kde se pod vedením paní 
Moniky Grycové naučíte různé výtvarné techniky (např. výroba okrasných mýdel, minitapisérie, 
africké batiky, ručního papíru apod.) Koná se vždy v pátek 1x v měsíci od 18:30 – 20:30 hod a je 
dobré si předem rezervovat místo na tel: 777638597, kapacita je omezena na 8-10 osob.   Od 
února 2010 zahajujeme kurz ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ (mírně pokročilí) pod vedením paní 
Lady Kuncové. Koná se každou středu od 18:15 – 19:45 hod. Pokud máte zájem navštěvovat 
tento kurz nebo máte zájem o kurz Francouzštiny pro dospělé (začátečníci/mírně pokročilí a 
Angličtiny pro dospělé (začátečníci), pište prosím na email: info@mcrobatko.cz nebo volejte na 
tel.: 724581165.  

Nepravidelné akce také tvoří podstatnou část naší činnosti: 27. 2. 2010: KURZ PRVNÍ POMOCI 
nejen dětem (kapacita kurzu již naplněna, v případě zájmu o tento kurz volejte na tel: 774156424, 
v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat), březen: PREZENTACE ekologických plen a 
dětských potřeb, BESEDA S PEDIATRIČKOU, duben: VÍTÁNÍ JARA, červen: VÍTÁNÍ LÉTA, červenec: 
Týden s chráněnou dílnou V RŮŽOVÉM SADU, září: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK & HRÁTKY S BUBLINAMI. 
Detailní informace o připravovaných akcích budete nacházet na www.mcrobatko.cz nebo na 
nástěnkách v MC Robátko a ve městě (naproti dárkové prodejny).  

Mladé rodině se snažíme vycházet vstříc a snažíme se ji podpořit i z finančního hlediska. 
Nabízíme kroužky pro děti, které jsou finančně dostupné pro většinu rodin i s několika dětmi 
(pokud jste členem, neplatí pro Vás, že čím víc dětí máte, tím víc platíte), provozujeme službu 
knihovny s odbornou a dětskou literaturou s možností výpůjček domů (pro členy bezplatně), jejíž 
nabídku se budeme snažit rozšiřovat, sháníme slevy pro své členy na dětské zboží, rodinné a 
relaxační aktivity pro rodiče.  

Na podzim loňského roku se nám podařilo získat finanční příspěvek od Jihomoravského kraje 
v rámci Dotačního programu Podpora rodičovských kompetencí, s jehož pomocí jsme vybavily 
naši herničku kvalitními dřevěnými hračkami (kolébka pro panenku, kuchyňka, kočárek, houpací 
koník), závěsnou textilní kolébkou pro miminka a především terapeutickým bazénkem s míčky. 
Byli jsme také přijati do Sítě mateřských center, o. s., jejíž působnost je celorepubliková a 
připojíme se tak k dalším 250 organizacím stejného zaměření působících v ČR. Jejím mottem je 
anglické přísloví: Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Tato nezisková organizace 
podporuje mateřská centra poradenstvím, metodickým vedením, reprezentuje je v ČR i v zahraničí 
a pod její hlavičkou je jednodušší čerpat finance z různých dotačních programů.  

Kapacita židlochovického „emcéčka“ je sice omezená (počet 10 dětí s rodiči při běžném 
kroužku je maximální), o bezbariérovém přístupu do centra nemůže být ani řeč, i tak můžeme 
tvrdit, že je přátelské rodinám a jejich pravidelnému setkávání, nabízí příjemné prostředí dětem i 
jejich doprovodu. V roce 2009 bylo v kroužcích zapsáno 134 dětí a členská základna Robátka se 
rozrostla na 49 členských rodin (33 ze Židlochovic). Díky tomuto zařízení se utváří nová komunita 
v našem městě a dochází i ke sbližování s obyvateli okolních obcí. Navštěvují nás rodiny 
převážně ze Židlochovic (37), ale i z Hrušovan (13), Vojkovic (5), Nosislavi (3), Přibic (2), 
Blučiny (2), Unkovic (2) Žabčic (2), Syrovic (1), Bratčic (1), Medlova (1) a Modřic (1).  

Děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří se aktivně podílí na vytváření programu 
MC Robátko, a přejeme jim mnoho sil do jejich dalšího snažení v rámci tohoto projektu. 

Mirka Šenkyříková 

 Moudrá slova 

Snad největší službou, kterou může každý pro svou zemi a pro 
lidstvo vykonat každý, je vychovat své děti. 

G. B. Shaw 
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Na webových stránkách uvádíte, že jste se narodil na zámku v Přílepech na Zlínsku. Můžete k tomu přidat vysvětlení?  
Přílepy jsou malebná vesnice na úpatí Hostýnských vrchů, která se nachází v jejich jihozápadním cípu. Zámek si zde jako své letní sídlo postavil 

hrabě Rottal. V 70. letech zde udělali porodnici, což už tak poeticky nezní. Takže všichni kamarádi, kteří jsme se tam v té době narodili, říkáme, že 
jsme se narodili na zámku.     

Vystudoval jste na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně muzikologii. Kde jste pro tento obor našel uplatnění?  
       Ano, na první pohled, když se řekne slovo muzikologie, tak to zní téměř jako nějaké zaklínadlo. A hlavně hodně neprakticky. Zvláště v době když 
jsou všichni ekonomové, právníci nebo účetní. Myslím ale, že to záleží vždy na konkrétním člověku a přístupu. Muzikologie je úžasně široký obor a 
může vás v životě připravit pro spoustu zajímavých činností a oborů, které v prvním plánu člověka nenapadnou. Jsem rád, že prof. Fukač i prof. 
Štědroň byly vždy velmi otevření a nechali v nás rozvíjet především to, k čemu jsme sami nejvíce inklinovali. Po studiích jsem nastoupil do Divadla 
Husa na provázku a poté do Muzea romské kultury. Zde jsem měl možnost pracovat na nejrůznějších etnomuzikologických projektech. A vlastně 
vůbec vybudovat oddělení audiodokumentace. Když jsem nastupoval, měl jsem k dispozici pouze jeden kazeťák a starý minidisk, Když jsem odcházel, 
měli jsme vybavení, které bylo v některých složkách lepší než v Českém rozhlase. 

Jakou hudbu komponujete nejraději?  
       To tak nedokážu říct. Rozhodně nejméně rád dělám hudbu pro reklamy a znělky. V podstatě už se to snažím nedělat vůbec. Po finanční stránce je 
to sice dobré a člověka to rozvíjí v řemeslné oblasti. Jinak mě baví v podstatě vše, záleží na tématu. Dělám rád hudbu komorní, elektroakustickou, 
experimentální, scénickou, ale také písničky. Baví mě zhudebňování současné české poezie, například Seifert, Šrut, nebo Jirous. Básník Jirous, 
významná postava českého undergroundu, chartista, je pro mě srdeční záležitostí už několik let. 

Skládáte muziku a vím, že spolupracujete s některými brněnskými špičkovými tělesy. Můžete některé Vaše aktivity blíže specifikovat?  
       Naposledy jsem spolupracoval s dětským pěveckým sborem Kantyléna, který působí pod Brněnskou filharmonií, na představení 18 Jeruzalémů. 
Jinak dělám spíše s různými interprety, které znám a už přesně víme, co můžeme od sebe vzájemně očekávat. Některé mé skladby interpretoval 
například cimbalista Dalibor Štrunc (Broln, Ulrichovci), akordeonistka Klára Šmahelová, marimbista Martin Opršál (filharmonie Brno) a další. V letech 
2004 – 2006 jsem intenzivně spolupracoval se Salcburskou akademií experimentálního tance. Pro tamější choreografku Hanu Košíkovou, která tam 
v těchto letech působila, jsem napsal hudbu pro několik jejich choreografií. Velmi dobře bylo přijato například taneční představení Flat No. 50. Vzniklo 
na základě románu M. Bulgakova Mistr a Markétka. Základní koncept představení jsme vymysleli na letišti ve Vídni, když mělo zpoždění naše letadlo. 
V Salzburgu jsem se také seznámil s výbornou tanečnicí a choreografkou Marijanou Savovskou. Psal jsem hudbu pro její projekt 2010, který měl 
premiéru v Národním divadle ve Skopje, v rámci festivalu Balkánská Platforma. Byl jsem překvapený, jak intenzivně žijí Makedonci tancem. Na 
projektu pracovaly tanečnice především ze zemí, v jejichž hudebních tradičních kulturách hraje důležitou roli cimbál. Proto jsem se rozhodl postavit 
hudbu na cimbálu a jeho zvukových možnostech. V poslední době se snažím udělat nové písničky pro naši kapelu Cymbelín. Několikrát jsem se 
přesvědčil, že zde v Židlochovicích žije spousta šikovných muzikantů. Mám rád hudební duch, který se neviditelně vznáší nad tímto městem. Jsem 
rád, že jsem zde poznal například hudebníky z Pasqilu. Tak jsem potkal například zpěvačku Marii Puttnerovou nebo perkusistu Davida Kopečka, se 
kterými teď chystám nové písničky. Kromě jiného natáčíme taky mini písničkovou desku pro děti. Tentokrát ji ovšem nebudeme vydávat ve formě CD, 
ale bude celá ke stažení zdarma na webu kapely.  

Věnujete se také aktivně muzikologii? 
       Moc to nestíhám. Spíše občas se pustím do nějakého etnomuzikologického tématu. V současné době připravuji pro Český rozhlas CD, které bude 
mapovat tzv. Romský holocaust. Jinými slovy, jedná se o CD s písněmi, které si Romové zpívali v koncentračních táborech. Na konci roku 2009 jsem 
dokončil studii, která se zabývá vývojem romské tradiční hudby a jejími proměnami v souvislosti s novou romskou tvorbou.  

Rozmlouval Karel Vavřík  
 

  
 
 

 Motto: Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.  
 

Jsou a snad i zůstanou ptáky, kteří se na jaře první, 
nebo mezi prvními vracejí ze svých zimovišť ve Francii a 
Španělsku nazpět na své lokality působení na našich 
polích. Patří mezi nejznámější ptačí zpěváky, jejichž zpěv 
od nepaměti provází člověka při práci na poli. Ne nadarmo 
jsou spojováni s pranostikami, jako třeba, že „na Hromnice 
si skřivan musí vrznout i kdyby měl zmrznout“. Jeho zpěv je 
zmiňován i v textech písní a poezie. Skřivan prostě právem vešel do 
povědomí lidí a v polním prostředí se pro ně stal samozřejmostí.  

Ale časy se mění a s nimi i poměry v polích. Pryč jsou doby, kdy 
většina venkovanů pracovala na poli, které bylo mnohdy jejich jediným 
živitelem. Tuto početnou pracovní sílu z polí vytlačilo jejich velkoplošné 
uspořádání a nahradily ji výkonné zemědělské stroje. To přetrhalo i 
dosavadní vazby lidí na polní prostředí i na jejich obveselovatele skřivany. 
Osádky v kabinách těchto strojů nemohou většinou při práci vnímat 
projevy přírody a jejich živých tvorů. I při vědomí, že stroje ničí jejich 
biotop a zabíjí přitom i živočichy samé, ohleduplnost nelze dost dobře 
uplatnit v tomto novodobém zemědělském průmyslu. 

Někteří živočichové žijící v polích už vzdali svůj marný 

boj o udržení svého rodu v těchto pro ně nepříznivých 
podmínkách. Proto v polích již téměř neslyšíme „čiřikání“ 
koroptví, volání „pět peněz“ křepelek, nebo jarní „kodrcání“ 
tokajícího bažanta. 

I skřivanů na polích ubylo. Ale nedali se zatím zcela 
vytlačit. Naštěstí si tam můžeme ještě poslechnout 
skřivánčí zpěv, který mi zní v uších stejně líbezně jako 

kdysi coby dítěti při pobytu s rodiči při práci na poli. Ale kdo chce skřivana 
slyšet i vidět, musí za ním do jeho životního prostředí v polích. Jinde 
nezpívá. Dává o sobě vědět natolik, aby jeho zpěv zaujal. Zpívají jen 
samečci, kteří svým zpěvem označují svůj hnízdní revír a to za 
třepotavého letu, při kterém stoupají kolmo do výšky.  

Při této pěvecké a letecké akrobacii se předvedou širšímu okolí. 
Přitom riskují, že na sebe upozorní slídící dravce, kteří jistě neobdivují 
jeho umělecké vystoupení, ale využijí dané příležitosti k útoku na něj. 
Jejich útok bývá rychlý a většinou úspěšný, když zatnou své pařáty do 
rozradostnělého zpěváka. Zmlkne jeho hlas a jeho mláďatům v hnízdě na 
zemi hrozí také zánik, protože budou postrádat jednoho z rodičů a 
množství hmyzu, kterým je oba rodiče krmí. 

Rozhovor s muzikologem Mgr. Tomášem Šenkyříkem 
 

Skřivani – poslové jara 
v 
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Mimoto je samička i její mláďata v trvalém ohrožení života. Jejich 
hnízda plení šelmy, včetně toulavých koček a psů. Zejména u domácích 
„micinek“ to překvapuje. Rády se vymknou z dozoru svých paniček a 
hluboko v polích si zapytlačí. Je zřejmé, že skřivani odolávají mnoha 
nebezpečenstvím. Ztráty jsou přitom vysoké. Také, ještě stále, lovem 
zpěvných ptáků na jarním tahu zejména ve Francii a Itálii. 

Nikdy nezapomenu na zpěv skřivana, kterým nás pozdravil a přivítal 
na území Rakouska, když jsme tam autem zastavili na pahorku 
v pohraničních polích. Projížděli jsme tudy, abychom se v období po pádu 
železné opony přesvědčili, zda je skutečností, že drátěné zátarasy 

rozdělující dosud země na socialistické a kapitalistické, skutečně zmizely. 
Že se nám otevřel svět, jako tomu skřivanovi, kterému vlastně nikdy nebyl 
ani zavřen. Po celou tu dobu rozdělených hranic si stále stejně zpíval své 
árie, aniž někdy rozlišoval prostor, kde zpívá, zda na rakouském či 
českém území. 

Byli jsme tam snad široko daleko jediní, kteří jsme skřivana 
s obdivem poslouchali. Pole Rakušanů byla liduprázdná, stejně jak bývají 
liduprázdná pole u nás. Skřivánčí zpěv většinou vyznívá pro lidi tam i u 
nás téměř do prázdna. Škoda. 

Augustin Vlašic 
 

�  �  � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé: 

Dubaj, Rakousko, Italská Riviéra – turistický průvodce � Postele a 
ložnice – co je potřeba k dobrému spánku �  Vše o 

nízkoenergetickém domě – šetříme energie � Lék pro vaše tělo – 
relaxace a rehabilitace � Encyklopedie vojenských zbraní � Co 
nevíte o víně – 133 odpovědí pro milovníky vín � Rozmary lásky – 

poslední paní Rožmberská, Urozený podivín Špork – české historické 
romány � Válečný reportér, Osmý hřích, Tajemství svaté krve – 

thrillery �  Zimní žár, Podzimní milenec, Arlana a rytíř, Oheň a led – 
milostné romány �  Smrtící kytice, Odražená střela – detektivní 

romány 
 

Pro děti: 
Poslední šance pro Janu, Dívčí parta – dívčí romány � Zvířátka, 
moji přátelé – 6 příběhů o zvířátkách ze statku � Na stavbě, Co 
dělají hasiči – encyklopedie pro nejmenší � Příručka vojenské 

techniky – zbraně 2. světové války � 

Pěkný byt nebo rodinný dům koupím 
hotově do 3 mil. ���� 737 532 350. 

 (Bez realitní kanceláře.) 

OREL JEDNOTA ŽIDLOCHOVICE pořádá 
v sobotu 20. 2. 2010 od 9.00 do 21.00 hod 

SPORTOVNÍ DEN V ORLOVNĚ 
Máte možnost se ZDARMA seznámit se 

sportovními možnostmi Orlovny, včetně 
vyzkoušení!!!!! 

FITNESS – OD 9 do 21 hod. ZDARMA – zkušený 
trenér Vám podá základní informace, jak má 

vypadat trénink a jak často cvičit 
SQUASH — od 9 do 21 hod. ZDARMA  

 (rezervace po 15 min ����774 34 86 37) 
KURZY CVIČENÍ – přijďte si vyzkoušet  
jaký typ kurzu Vám nejlépe vyhovuje 

ROZPIS CVIČENÍ: 

TĚLOCVIČNA JUDO TĚLOCVIČNA MODRÁ 
 

9.30 - 10.00 Pilates 9.00 - 9.30   Aerobik 
10.15 - 10.45 Pilates 10.00 - 10.30 Powerjoga 
11.00 - 11.30 Břišní tance 11.00 - 11.30 Bodyform 
11.30 - 12.00 Břišní tance 12.00 - 12.30 Powerjoga 

    13.00 - 13.30 Aerobic pro 
děti 

KONTAKT: 
Orlovna Židlochovice 

Cukrovarská 738, 667 01 Židlochovice 
���� 511 119 256, 774 348 637 

 

 
 
 
 
 

Od 1. 2. 2010 budou vOd 1. 2. 2010 budou vOd 1. 2. 2010 budou vOd 1. 2. 2010 budou v    Orlovně otevřeny Orlovně otevřeny Orlovně otevřeny Orlovně otevřeny 
další kurzy břišních tancůdalší kurzy břišních tancůdalší kurzy břišních tancůdalší kurzy břišních tanců  

pod vedením Jany Dolejšové 
KDY: 

pondělí 16.30 – 17.30 hod. děti (8–12 let) 
pondělí 18,00 – 19,00 začátečníci 

středa 18.00 – 19.00 hod. – mírně pokročilí 
středa 19.00 – 20.00 hod – pokročilí 

OD: 1. 2. 2010 – 16 lekcí  
KDE:KDE:KDE:KDE: Orlovna Židlochovice – tělocvična judo 

CENA KURZU: 960 Kč/kurz, děti 880 Kč  
INFO: � 603 22 80 76 
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Uplynulý rok byl v Židlochovicích teplotně slabě nadprůměrný (+10,41°C, odchylka +0,31°C) od dvacetiletého normálu a srážkově byl mírně 
nadprůměrný (612,4mm srážek, 123,8%). Jednalo se však o nejdeštivější rok za posledních 20 let a překonali jsme tak i rok 1997, ve kterém byly 
katastrofální povodně na Moravě. Teplotně i srážkově byl velmi proměnlivý a nevyrovnaný (tak to ostatně většinou bývá). Výrazně teplotně 
nadprůměrné byly měsíce duben, září a listopad, podprůměrný pak měsíc leden. Srážkově výrazně nadprůměrné byly měsíce únor, březen (oba 
nejdeštivější od roku 1990) a červen, podprůměrné duben (extrémně suchý) a říjen. Nejvyšší teplota byla +34,4°C dne 2. srpna, nejnižší-15,4°C před 
Vánocemi 21. prosince. Za celý rok se vyskytlo nadprůměrné množství letních dnů (teplota nad +25°C), kterých bylo 88 (průměr je 69 dnů). 
Nadprůměrně dlouho také ležela sněhová pokrývka (zejména v lednu a únoru) a to celkem 43 dnů (průměr 35 dnů). 

 A nyní trochu zajímavostí o projevech počasí v jednotlivých měsících. Leden a únor byly poměrně bohaté na sníh (celkem 34 dnů). V polovině 
února nás překvapilo vydatné sněžení (6cm sněhu za 1,5 hodiny). Únor a březen byly velmi deštivé (v obou měsících nejvíce srážek za posledních 20 
let). Duben se pak stal nejteplejším za posledních 20let a byl současně mimořádně suchý (jen 2,2mm srážek). První letní den se objevil již 10. dubna 
(nejčasnější datum). Červen byl značně deštivý (dvojnásobek průměru) i s přispěním dvou výrazných bouřek (s úhrny kolem 35mm). První tropický den 
(teplota nad +30°C) se vyskytl „až“ 18. června. Červenec se choval velmi proměnlivě a byl doprovázen 6 bouřkami (s úhrny většinou 10 až 15mm). 
Srpen se stal nejteplejším měsícem roku s příjemnými letními teplotami a dostatkem sluníčka. Září bylo slunečné a teplé, „pokažené“ nejsilnější 
bouřkou uplynulého roku s přívalovým deštěm a kroupami (38,1mm srážek) právě v době hodů. Říjen nás na úvod překvapil letním počasím. Teplota 
+25,0°C dne 8. října představuje nejpozdější letní den v ročním výskytu. Maximální teplota +28,0°C z předchozího dne pak znamená vůbec nejvyšší 
teplotu v říjnu od roku 1990. Druhá dekáda měsíce přinesla studené deštivé počasí se sněhovou kalamitou na horách (rekordní množství 
v Beskydách). Na začátku listopadu se objevilo první sněžení a sněhová pokrývka (2 dny), jinak ale převládalo teplé počasí. Proto nepřekvapí, že 
v závěru měsíce ve 4 případech padly teplotní rekordy pro příslušné dny. Prosinec nás upoutal výraznými mrazy (padaly rekordy naopak pro nejnižší 
teploty) a sněhovou pokrývkou v prostřední dekádě. Minimální teplota roku 2009 také připadla zrovna na toto období. Vánoce byly, jako obvykle, na 
blátě a navíc rekordně teplé (+12,7°C). Oteplení znamenalo po předchozích mrazech vzestup teploty o neuvěřitelných 28,1°C za čtyři dny.  

Toto tedy bylo v krátkosti shrnutí charakteristik a významných projevů počasí v Židlochovicích v uplynulém roce. Na závěr zhodnocení roku 2009 
můžeme jen doufat, že i v roce 2010 bude počasí proměnlivé natolik, že bude zajímavé o něm psát.  

Ing. Karel Král 
 

 
 
 

V lidském pokolení je zcela běžné, že téměř každý má nějakého toho příbuzného nebo kamaráda, a protože je 
naše Akátka (Akátová věž) ještě docela malé děvčátko, řekl jsem si, že ji najdu trochu podobnou kamarádku, snad 
aby jí nebylo na tom světě smutno. Hledal jsem na Moravě, v Čechách i na Slovensku a zkusil jsem se podívat i 
trochu dál. Pořád se mi nezdálo mezi rozhlednami nic vhodného, buď byly příliš staromódní, nebo moc při těle, ale 
některé i neduživé ba i zchátralé. Až najednou se v dalekém německém Porýní Westfálsku objevila velice krásná a 
milá mladá slečna rozhledna jménem Lörmecke, a tak Vám o ní něco málo povím. 

Lörmecke-Turm, jak ji v tomto kraji říkají, je jen o rok starší než naše Akátka, nachází se stejně jako ta naše 
v přírodním parku, ale ten její se jmenuje Naturpark Arnsberger Wald nedaleko města Soest. Dívá se do okolí 
z nadmořské výšky 581 m, z místa zvaného Warsteins, a sama je vysoká 35 metrů. Její krása a zároveň podoba 
s naší Akátkou spočívá především v nádherném plášti vytvořeném z douglaskového dřeva a když se na ni podíváte, 
jakoby tančila naše Akátka s rozevlátými šaty. 

Věřím, že přesto, že se na sebe asi nikdy zblízka nepodívají, budou si díky svým návštěvníkům a obdivovatelům 
blízké a stanou se alespoň dobrými známými kamarádkami. 

Dle http://www.naturpark-arnsberger-wald.de/ zpracoval Miroslav Cvrk 

 
V roce 1929 začala sladovna v Újezdě s vrtáním studny na vodu a v hloubce 108 metrů byla zjištěna nafta. O rok později 

byly prováděny pokusně vrty severně od Žatčan a také zde bylo objeveno ropné ložisko. Vrtné práce probíhaly až do roku 
1934 a pokračovaly po celou dobu nacistické okupace. Následně pak v roce 1941 byla několika pokusnými vrty zjištěna tři 
ložiska ropy kolem Měnína. Společným znakem ropných ložisek byla malá hloubka, nepřítomnost rozpuštěných plynů a velká 
viskozita ropy.  

Během těžby se vystřídaly mimo klasické způsoby těžby také vtláčení vzduchu do ložisek, později byla také ložiska 
vytěžována pomocí vtláčením páry. Právě posledně jmenovaným způsobem bylo v letech 1961 – 1963 vytěženo 1700 tun 
ropy.  Později byla ropa pokusně a jako první v naší republice těžena pomocí ložiskové spalovací vlny, kde jako palivo bylo 
použito části ropy uložené v ložisku. Zatímco klasickým způsobem bylo možno vytěžit z ložiska Měnín 10% zásob ropy, termickou těžbou byla 
dosažena využitelnost 60 – 70% zásob ropy při počtu 21 zaměstnanců. Zmíněným způsobem se těžila ropa v měnínském katastru v letech 1966 – 
1997, přičemž např. v roce 1967 bylo vytěženo 5 463 tun. Později se těžba ropy snižovala a v roce 1997 dosáhla pouze 441 tun. Nevýhodou termické 
těžby byl vznik druhotně vznikajícího sirovodíku, který zřejmě vznikal při vysokých spalovacích teplotách.  

Mnohé čtenáře také jistě zaujme, že od roku 1977 proběhla reorganizace závodu Československé naftové doly Hodonín na dva podniky, při čemž 
podnik Nafta Hodonín prováděl výzkumy a vrty a ropu těžil podnik Nafta Gbely.  

Těžbu ropy se však nepodařilo udržet na přiměřené efektivnosti, a proto byla těžba koncem roku 1998 zlikvidována.   
Od roku 1946 do roku 1997 bylo kolem Měnína vytěženo 110 300 tun odvodněné ropy. 

Zkráceně převzato z knihy Měnín v minulosti a dnes autorky Mgr. Hany Kalábové. Rok vydání 2000.  
 

Lörmecke -Turm vzdálená kamarádka naší „Akátky“ 

Těžba nafty v Měníně 

Několik poznámek k počasí v roce 2009 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 1. část  
1750 
Podle provedeného soupisu mělo židlochovické panství tyto dvory: 
židlochovský, měnínský, Jalovisko, Nové Dvory, nikolčický, žabčický, 
ledecký, hrušovanský. Tyto dvory obhospodařovaly 7 511 měřic polí (1 
427 ha), 2 940 měřic pastvin (558 ha), 94 měřic (17,8 ha) zahrad a 65 
měřic (12,35ha) vinic. Z rybníků (Velký Měnínský a Žerotínský bylo 
vyloveno 3 350 kop kaprů. Lesa bylo 4 274 měřic (897,5 ha), hlavně u 
Nosislavi a u Ivaně. A ještě něco: v židlochovickém pivovaře se uvařilo 1 
216 a  1/4 sudu dobrého piva.  

1790 
V tomto roce měly Židlochovice již 172 domů a 1 004 obyvatel. 

1850 
Židlochovice byly odedávna místem, kde se provozovaly nejrůznější 
živnosti. Tak v r. 1850 zde pracovali: 1 barvíř, 2 bednáři, 1 cvočkař,    2 
hodináři, 1 hokynář, 3 hospodští,  1 hrnčíř, 1 hřebínkář, 1 klempíř,   1 
kloboučník, 1 knihař, 1 kolář, 1 kominík, 2 kováři, 1 koželuh,  2 kožešníci, 
1 kramář, 8 krejčích, 1 výkroj kůže, 1 mlynář, 1 mydlář,    8 obchodníků 
s potravinami, 4 pekaři, 1 perníkář, 1 pivovařič, 1 pokrývač, 2 provazníci, 
1 punčochář, 2 puškaři, 2 rukavičkáři,  2 řemenáři, 5 řezníků, 1 sedlář, 1 
sítař, 1 sklenář, 1 soustružník,  6 stolařů, 12 ševců, 1 tesař, 1 tkadlec, 2 
zámečníci a 1 zedník. Celkem to bylo 43 různých řemesel.  

1850 
Počátkem roku 1850 bylo ve starém Rakousku zřízeno četnictvo. Pro 
země Moravu a Slezsko byl založen c.k. III. pluk žandarmerie a v Brně 
bylo velitelství 1. oddílu, k němuž byla přidělena velitelství sekcí a pak 
četnické stanice. Pod sekci v Hustopečích patřily četnické stanice 
Hustopeče, Pohořelice, Klobouky u Brna, Židlochovice a sekce v Břeclavi. 
Stanice v Židlochovicích měla velitele a 3 muže. Pod tuto stanici patřilo 28 
obcí soudního okresu židlochovického.  

1890 
V tomto roce měly Židlochovice 286 domů a 2 635 obyvatel. Z tohoto 

počtu bylo 2 532 katolíků, 18 evangelíků a 85 židů. Podle národnosti bylo 
1 638 Čechů a 969 Němců. 

1900 
Podle sčítání, provedeného v tomto roce, měly Židlochovice 325 domů, 
647 domácností a 2 613 obyvatel. 

1950 
1. ledna 1950 začalo v Židlochovicích jezdit první sanitní auto Červeného 
kříže, které sem přidělilo Ministerstvo zdravotnictví v Praze. Garáž vozu 
byla v domě č. 35. Až do té doby musela jezdit do Židlochovic sanitka 
z Brna.  

1950 
Až do tohoto roku byly manželské sňatky uzavírány téměř výlučně 
církevními obřady v kostelech. Od 7. ledna 1950 bylo zákonným 
manželstvím jen to, které bylo uzavřeno u místních národních výborů. 
V Židlochovicích k tomuto slavnostnímu aktu byla zřízena obřadní síň 
v bývalé zasedací síni radnice. Byla zde vybourána dvě široká okna, 
položeny parkety pokryté koberci. Jediným kusem nábytku byl černý 
psací stůl na stupni síně. Prvním sňatkem, uzavřeným v této obřadní síni 
v sobotu 7. ledna 1950 bylo manželství Ludvíka Zástěry a Vlasty Rosové 
z Nosislavi. Snoubence oddal předseda MNV Jan Šnajnar a manželský 
pár dostal několik darů. 

1950 
Dle sčítání provedeného v roce 1950 měly Židlochovice 565 domů, 807 
domácností a 2 508 obyvatel. 

1980 
Došlo ke sloučení obcí Židlochovice a Vojkovice.  

1990 
Vojkovice se opět osamostatnily. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil -kv-. 

 
 
 

První polovina 19. století byla ve znamení revolučních přeměn probíhajících v západní a střední Evropě. Národy, svírané 
zpátečnickým systémem Svaté aliance, se revolučními akcemi zbavují přežitých feudálních pořádků a vlna revolucí přechází 

přes Německo, Itálii a Francii, a nevyhnula se ani Rakousku. V březnu propuká revoluce i ve Vídni. Císařský dvůr se uchyluje do 
ochrany olomoucké pevnosti. Cesta prchajícího Ferdinanda I.., zvaného Dobrotivý, vedla 12. října 1848 přes Židlochovice. 
Císařský dvůr s rodinou a doprovodem přenocoval v zámku. Tak se dostal do Židlochovic poprvé a naposledy Ferdinandův 

synovec František Josef, pozdější císař. V tomto pohnutém a rušném roce byla v Židlochovicích zřízena Národní garda složená 
ze 128 členů. Garda také dohlížela na pořádek při pobytu císaře Ferdinanda na zámku, kde se zastavil při útěku z revoluční 

Vídně do Olomouce. Národní garda ve městě ovšem neměla mnoho práce, protože všechny události proběhly v klidu. 
Poslancem města i kraje na historickém tzv. selském sněmu moravském v Brně byl Čech František Floder z Blučiny. 

Císař Ferdinand (na obrázku) s průvodem dorazil 12. října 1848 ze Znojma do Pohořelic, kde byl očekáván 
brněnským policejním ředitelem hrabětem z Bubna. Část doprovodné pěchoty (1. prapor od pluku 
arcivévody Ludvíka) zde zůstala, dvě eskadrony od Mengenova kyrysnického pluku doprovázela průvod do 
Židlochovic, kde dvůr přenocoval v zámku patřícímu arcivévodovi Albrechtovi. Podle Lobkowitzova 
svědectví sem uprostřed noci přijel Felix Schwarzenberg. V Židlochovicích čekal další prapor od 

Mazzuchelliho pluku, dále zemský místodržící hrabě Katanský, moravský velící generál kníže Reuss, brněnský biskup, zástupci 
říšského sněmu (tj. část asi 180 poslanců, kteří uprchli z Vídně), dále zástupci města Brna, brněnské národní gardy a venkovského 
lidu.  

„Zástupce více obcí židlochovického panství, které krajský hejtman představil, ujišťoval císař, že roboty a desátky za slušnou 
náhradu zrušeny zůstanou, pročež aby Jeho císařskému slovu se důvěřujíce ponoukáním tomu odporujícím víry a místa 
nepřikládali.“  

Josef Lobkowitz si uschoval lístky, ze kterých duševně omezený císař Ferdinand četl svým moravským poddaným: „Mam radost 
vas vidit. Vaše obecnost taky budu ršidit. Mějte jenom trpělivost. Včil zůstanou starý zákony, až přidou nový.“ 

13. října císařský dvůr odjel přes Blučinu, Telnici a Sokolnice na olomouckou silnici do Vyškova. 14. října dorazil dvůr přes 
Prostějov do Olomouce.  V opevněné Olomouci, chráněné silnými oddíly, jímž velel Windischgrätzův spolupracovník, podmaršálek 
Sunstenau, zůstal dvůr a vláda skoro celý rok.             

                             Tučně označená část je převzata z knihy Josefa Polišenského Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Připravila Jitka Bartáková a Karel Vavřík. 

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

�

„Mám radost vás vidit. Včil zůstanou starý zákony, až přidou nový.“ 
v 
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Letošní plán židlochovických turistů je opět rozmanitý. Již 23. ledna 2010 zahájili sezonu výletem na Pohledecký kopec u Kadova na Českomoravské 

vysočině, kterého se zúčastnilo 20 turistů. V únoru mají turisté namířeno do Moravského krasu, a to do Pustého žlebu. Jaro oslaví členové klubu výletem na 
Miroslavské kopce a do Hostěradiic. Méně známé památky Židlochovicka chtějí účastníci zájezdu poznat v dubnu a další měsíc se chytají již na 70. výlet, a to 
kolem řeky Jihlavy na Templštejn. Ještě před prázdninami mají v úmyslu navštívit Bílé Karpaty a vystoupit na Lopeník.  Po prázdninové přestávce chystají 
procházku z Rakovce na Veveří a v září se chtějí podívat z Křepic až na Kraví horu. V podzimních měsících chtějí poznat Prostějovsko a Znojemsko.  

Tradičním výstupem k akátové věži na Výhoně turistickou sezonu zakončí.  
Plánované akce budou probíhat tradičně a většinou třetí ale někdy druhou či čtvrtou sobotu v měsíci, bližší informace budou zveřejňovány na infokanálu, 

na internetu a ve zpravodaji města, popř. se můžete informovat na regionálním informačním turistickém centru nebo na podatelně Městského úřadu.  Počet 
účastníků je omezen kapacitou autobusu, je tudíž vhodné přihlásit se včas. 

Případné zahraniční výlety budou zařazeny mimo termíny uvedené v kalendáři.                                                                                     Mgr. Miroslav Cvrk  
 
 
 
 

• Štěpánský košt. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice uspořádala dne 26. 12. 2009 výstavu 
místních vinařů. Bylo vystaveno 119 vzorků. Pokud se týká kvality – bylo 58 % vín hodnoceno jako víno vynikající (zlatá 
medaile), 33,5 % víno velmi dobré (stříbrná medaile). Hodnocení vín se konalo dne 19. 12. 2009. Výstavu navštívilo cca 100 
zájemců. ZO ČZS Židlochovice děkuje všem vinařům za vzorky vín, které poskytli pro tuto výstavu.                                       –jš- 

• Rozsáhlý článek s názvem Víno z dlaně ženy byl uveřejněn v čísle 46 v listopadu 2009 v časopisu Vlasta koncem minulého 
roku. Hned v úvodní kapitole se píše o tom, jak ve slovácké Blatnici některé vinohrady obhospodařují ženy a jak také víno 
vyrábějí. Značná část pojednání je také věnována naší židlochovické vinařce Ing. Ivaně Flajšingerové PhD.                          –rt- 

• Tradiční výšlap na Výhon uskutečnili židlochovičtí turisté za hojné účasti veřejnosti 31. prosince loňského roku. Skalní jádro 
turistů si však ještě přidalo další výlet na Výhon, a to o půlnoci v poslední den roku 2009 a zároveň tak přivítali i letošní Nový 

rok. Setkali se tam i s několika dalšími skupinkami ze Židlochovic i okolních obcí. O půlnoci se vyjasnilo a tak se turistům naskytl krásný pohled na 
ohňostroje nejen v Židlochovicích, ale i v Brně.                                                                                                                                                                   –rt- 

• 7. března t..r. vzpomeneme již 160. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Gariggua Masaryka. K tomuto jubileu bude 
v malé galerii RTIC na židlochovické radnici otevřena výstava jedinečných fotografií z prezidentových pobytů na židlochovickém zámku. Několik desítek 
vzácných a současníkům neznámých fotografií se podařilo získat K. Vavříkovi z fondů Národního muzea. Výstava bude přístupná po celý březen. 

• Zároveň s únorovým číslem Zpravodaje bude také do všech domácností zdarma distribuován Regionální kulturní a sportovní kalendář 2010.  Zpracování, 
editaci a sazbu vkusně provedla Martina Křížová.                                                                                                                                                               –rt- 

• Židlochovice po loňské přestávce letos opět prezentovaly město a region Židlochovicko na veletrhu Go a Regiontour v Brně. Čtyřdenní přehlídka přilákala 
více jak 30 tisíc příznivců turistického ruchu a cestovních příležitostí. Vystavovatelé lákali návštěvníky na akce, památky, či řemesla, která jsou s 
jednotlivými regiony neodmyslitelně spjatá. V pátek 15. ledna prezentoval město a region Židlochovicko pracovník RTIC v Židlochovicích Mgr. Tomáš 
Šenkyřík. Na stánku nabízel materiály propagující turistické zajímavosti Židlochovicka. 

• V prosinci 2009 proběhla díky dotaci z Ministerstva školství výměna oken a dveří na celé budově sokolovny a bylo provedeno zateplení a oprava vstupní 
části fasády budovy. Dokončení celé fasády se předpokládá ve druhé polovině roku 2010.                                                                    Ing. Josef Kratochvíl 

• V polovině ledna jste si mohli v židlochovickém Penny marketu koupit meruňky z Jihoafrické republiky. Jeden kilogram se prodával za 50 Kč.               –rt- 
• V sobotu 23. 1. 2010 pořádala komise sportu a mládeže při RM Židlochovice turnaj ve vybíjené dětí. Na 1. místě skončilo družstvo ZŠ Židlochovice, 2. 

místo patřilo Orlu Židlochovice a 3. příčku obsadili Hasiči Židlochovice.                                                                                                                               –rt- 
 

    
 
 

 

ZO ČZS Židlochovice 
 připravuje na 13. března 2010 v 9 hodin v Masarykově kulturním domě  

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH VINAŘŮ, 

 která bude doplněna prezentací profesionálních producentů vín. 

Odpoledne hraje cimbálová hudba Ponava. 
Občerstvení zajištěno. 

Hodnocení vín pro výstavu se bude konat dne 7. března 2010 v 9 hodin. 
v MKK na Brněnská ulici. 

 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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Kam mají namířeno naši turisté? 
 

Zaznamenali jsme 

 Sbor pro ob čanské záležitosti po řádá ve čtvrtek 18. února v 15 hodin v MKK  
MAŠKARNÍ BESÍDKU 

( Maska či úbor nejsou podmínkou pro vstup.) 
Přijďte se pobavit a zatančit si! Zahraje nám pan Pazdera. 

 Občerstvení i tombola zajištěna.  Těšíme se na Vás! 
 


