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Výběr z usnesení RM 21. dubna 2010 
RM rozhodla: 
q o pořadí nabídek na realizaci akce „Realizace 

dětského hřiště u Robertovy vily“ takto: 1. Hřiště, 
s.r.o., Příkop 836/6, Brno – 100 bodů; 2..ONYX 
wood, s.r.o, Žernovická 257, Prachatice  - 99,82 
bodů; 3. TRANTOŠ, s.r.o. Na Perchtě 1 631, 
Turnov – 86,76 bodů. 

RM ukládá: 
q uzavřít smlouvu o dílo s firmou na prvním místě 
q jednat o snížení ceny na variantní studii 

protipovodňové ochrany města Židlochovice – III 
etapa 

RM rozhodla: 
q zajistit stavební povolení na „Statické zajištění 

opěrné stěny“ dle PD zpracované firmou 
PROXIMA 

q zajistit projektanta na vypracování a odsouhlasení 
projektové dokumentace osvětlení přechodu u 
lávky u silnice směrem na Nosislav v ceně do 
17 tis. Kč bez DPH 

q zadat firmě ELTODO dodávku a montáž osvětlení 
přechodu na základě odsouhlasená projektové 
dokumentace do částky 90 tis. Kč bez DPH 

q vybrat nabídku na úvěr 6 mil. Kč na zateplení ZŠ 
Židlochovice od České spořitelny a.s.  

RM schvaluje: 
q smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na akce – Variantní studie 
protipovodňové ochrany města Židlochovice – III
etapa; jedná se o ochranu zástavby u levého řehu 
břehu Litavy 

 

 
q finanční příspěvek 1 500 Kč na akci Soutěže 

mladých hasičů v požárním sportu o pohár 
starosty města, který se koná v sobotu 19. června 
2010 

q jako pořadatele Židlochovických hodů 2010 TJ 
Sokol Židlochovice, Tyršova 161 

RM souhlasí: 
q s výstavbou maximálně tří domů v lokalitě Líchy 

v nové ulici s napojením na sítě a komunikaci 
v Janáčkově ulici dle přiloženého nákresu 

RM bere na vědomí: 
q předpokládaný rozpočet na vybavení třídy MŠ, 

Brněnská 705 
q žádost o přerušení provozu v mateřské škole 

v době letních prázdnin, školní rok 2009/2010, 
v termínu od 7. 7. – 9. 7. 2010 a od 16. 8. – do 31. 
8. 2010 

q čerpání čtyř dnů ředitelského volna na ZŠ 
Židlochovice v termínu 25. 6. – 30. 6. 2010 
z důvodu chystaného zateplení budovy a výměny 
oken 

RM povoluje: 
q MŠ výjimku z počtu dětí ve třídě na školní rok 

2010/2011 
RM pověřuje: 
q ředitelku MŠ zajistit personální obsazení pro třídu 

Mateřské školy Židlochovice, na Brněnské ulici 
705, od 1. 9. 2010 

RM doporučila: 
q obnovit jednání o bezúplatném převodu pozemků 

a budov v areálu požární stanice Židlochovice na 
Hasičský záchranný sbor JmK 

 

Výběr z usnesení ZM 26. května 2010 
ZM schvaluje: 
q rozpočtové opatření č. 1  rozpočtu  r. 2010 
q závěrečný účet roku 2009, a to bez výhrad a 

schvaluje auditorskou zprávu. 
ZM rozhodlo:  
q přijetí úvěru ze SFRB ve výši 5 mil. Kč, se 

splatností 10 let, úročením 3% p. a. 
q prodat část pozemku p. č. 979 k. ú. Židlochovice 

mezi plotem pozemku p. č. 982/2, 982/3, 982/15  
a hranicí parcely č. 711/167 o výměře cca 175 m2 
(přesná výměra bude stanovena oddělovacím 
geometrickým plánem) v lokalitě Líchy firmě 
ARKONT, s.r.o. se sídlem Brno, Gorkého 81/36, 
IČO 60 75 30 99, a to za cenu 200 Kč /m2 

q přijmout  investiční  úvěr od ČS a.s. ve výši 6 mil. 
Kč na zaplacení vlastního podílu investiční akce 
pod názvem „Stavební úpravy ZŠ Židlochovice – 
zateplení objektu“, s úrokovým zatížením nejvýše 
3,8 % p. a., se splatností do 31. 10. 2016, bez 
ručení 

ZM zvolilo: 
q 1. Evu Válkovou, trvalý pobyt Židlochovice, do 

funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na 
období let 2010 – 2014; 2. Květoslavu 
Vašíčkovou, trvalý pobyt Židlochovice, do funkce 
přísedící Okresního soudu Brno-venkov na 
období let 2010 – 2014 

Výběr z usnesení RM 4. června 2010 
RM rozhodla: 
q na základě vyhodnocení předložených nabídek na 
 
 

Pramen vody  
u sv. Jana. Voda 

z tohoto pramene 
napájela kdysi město 

a pramen byl také 
využit při stavbě 
židlochovického 

kostela. 
 

Kaligraficky vyvedený 
nápis na štítu 
s písmeny J F R 

nasvědčuje, že Julius 
a Florentin Robertové  
v r. 1869 měli zásluhu  
na opravě vodojemu. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

se konaly už více jak před měsícem. Naše čtenáře budou jistě zajímat i výsledky voleb v některých vybraných obcích v okolí Židlochovic. Uvádíme 
pouze politické strany v pořadí s nejvyššími počty získaných hlasů.  
Blučina:  ČSSD – 22,7 %; TOP 09 – 19,41 %; ODS – 17,07 %; VV – 10, 69 %; KSČM – 8,63 %; KDU – ČSL – 8,25 %. Účast 67,07 %. 
Hrušovany u Brna: ČSSD – 24,67 %; TOP 09 – 19,87 %; ODS – 16,24 %; VV – 9,9 %; KSČM – 9,29 %; KDU – ČSL 6,45 %. Účast 63,7 %. 
Nosislav:   ČSSD – 18,82 %; TOP 09 – 18,51 %; ODS – 17,59 % VV – 12,03 %; KDU-ČSL – 9,1 %; KSČM – 7,87 %. Účast 62,23 %. 
Unkovice:   ČSSD – 27,54 %; KSČM – 15,42 %; TOP 09 – 14,32 %; VV – 12,39 %; KDU-ČSL – 9,64 %; ODS – 9,09 %. Účast 69,87 %. 
Rajhrad:    ČSSD – 23,14 %; ODS – 18,75 %; TOP 09 – 17,05 %; VV – 10,77 %; KSČM – 8,83 %; KDU-ČSL – 8,22 %. Účast 67,07 %. 
Vojkovice:  ODS – 23,54 %; TOP 09 – 19,62 %; ČSSD – 16,55 %; VV – 12,96 %; KSČM – 9,21 %; KDU-ČSL 4,94 %. Účast 66,55 %. 
Žabčice:   ČSSD – 23,5 %; ODS – 19,18 %; TOP 09 – 11,75 %; KSČM – 11,63 %; VV – 8,75 %; SPOZ – 6,59 %; KDU-ČSL – 6,47 %. 

 Účast 65,26 %.  
 
Zdroj a další podrobné informace včetně dalších politických stran: 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2010/05/28/volby-2010-vysledky/                                                                                      Zpracoval –kv–. 

 
 

 

Zpráva o práci povodňové komise 
2. června 2010 ve 14 hodin dosáhla hladina vody v řece Svratce 300 cm, a proto byla svolána povodňová komise. Byla provedena kontrola 

uzávěrů na kanalizaci a došlo k jejich uzavírání. Povodňová komise zorganizovala pravidelnou kontrolu hrázek a stavu vody v řece. 
V 18 hodin dosáhla hladina vody 350 cm, byl vyhlášen 3. stupeň – stav ohrožení. Ve večerních hodinách provedla Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů ucpání pytli s pískem kanalizační klapky na Masarykově ulici a také uzávěru u hřiště. V průběhu noci se střídali při kontrole stavu vody, těsnosti 
uzávěrů a průsaků hrází strážníci Městské policie a členové JSDH. Ve 23 hod. se opět sešla povodňová komise a provedla zhodnocení stavu při 
nastupování vody v řece. Nechala vyhlásit městským rozhlasem informaci o stavu vody. Členové JSDH provedli v nočních hodinách ucpání 
kanalizačních vpustí pytli s pískem na ulici Kpt. Rubena a na Nádražní ulici.  

3. 6. 2010 v 6 hod. byl stav hladiny 480 cm. V průběhu dne již nedocházelo ke zvyšování hladiny vody v řece. V dopoledních hodinách začala 
prostupovat voda z řeky do kanalizace a sklepů v č. p. 155 (tzv. věžák). JSDH začala čerpat vodu z kanalizace. V odpoledních hodinách se stav vody 
začal snižovat, pokles hladiny trval i přes noc a druhý den. V pátek 4. 6. 2010 ve 12 hod. byl stav hladiny řeky již jen 4 m. V sobotu ráno byla ukončena 
činnost JSDH, stav hladiny byl pod 3 m.                                                                                                                                           Vlastimil Helma, starosta 
 
Kamery v Židlochovicích 

Na území našeho města byly za účelem bezpečnosti osob, ochrany soukromého i veřejného majetku a veřejného pořádku umístěny kamery ke 
stálému snímání reálného stavu. 

V souladu s článkem 2.2 směrnice města „Ochrana osobních údajů – kamerový systém města“ a dle ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 
101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů je povinností správce informovat v dostatečné míře občany o tom: 
• že daný prostor je snímán kamerovým systémem; 

Takovými prostory jsou: chodník před sokolovnou, okolí sběrných nádob za sokolovnou, náměstí Míru ve směru od radnice, Legionářská 
ulice, Nádražní ulice v prostoru sběrného dvora; 

• kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat; Určenými osobami jsou: velitel a strážníci Městské policie, pracovníci oddělení 
informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu. 

• komu mohou být osobní údaje zpřístupněny; starostovi města, tajemníkovi města, orgánům činným v trestním a přestupkovém řízení 
• občané musí být informováni o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 

§ 21, tj.: 
a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je ze strany občanů dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro zabezpečení ochrany majetku města a 

občanů bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě; 
b) o tom, že pokud občan zjistí, nebo se domnívá, že prováděné zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
požadovat vysvětlení; požadovat odstranění takto vzniklého stavu (zejména se může jednat o blokování, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů); případně se s tímto požadavkem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tím není dotčeno právo subjektů údajů na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 
101/2000 Sb.                                                                                                                                                                    Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ  

 

Jak volili naši sousedé 
 

Informace z radnice 
 

      odkoupení nemovitostí pro výstavbu polyfunkčního 
domu na nároží nám. Míru a ul. Komenského 
nemovitosti neprodávat 

q udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky města 
Židlochovice č. 5/2007 ze dne 1. 1. 2008 a povoluje 
FC Židlochovice konání akce „SmallPlayerCup – 
Turnaj v malé kopané“ na fotbalovém stadionu 
v termínu 7. 8. 2010 do 24 hod. 

 

RM schvaluje: 
q veřejnoprávní smlouvu s obcí Blučina na úseku 

výkonu působnosti obecní policie, která je  
      přílohou tohoto usnesení 
q účast na veletrhu REGIONTOUR 2011 v rámci 

prezentace Jihomoravského kraje 
RM vydává: 

nařízení města Židlochovice č. 1/2010, kterým se ve 
 

městě Židlochovice a jeho katastrálním území 
vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na 
kterých se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků a místních komunikací 

�   �   � 
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Uplakané letošní jaro 
 Letošní způsob jara se mi zdál poněkud podivný. Myslím, že můžeme jen souhlasit. Teplotně bylo 

jaro spíše průměrné až podprůměrné (nejvyšší teplota se jen jednou dostala nad +25°C), srážkově pak 
bylo nadprůměrné (zejména v dubnu a především v květnu). Celkový dojem tak silně zaostával za 
vžitými představami o toulkách prosluněnou kvetoucí přírodou. Květnové záplavy na severní Moravě se 
nás naštěstí netýkaly, i když další vlna povodní z úvodu června přece jen postrašila i obyvatele našeho 
města. Vraťme se však k jednotlivým jarním měsícům podrobněji. 

Březen byl rozdělen na dvě klimaticky odlišná období. Téměř do konce astronomické zimy bylo 
značně chladno (v několika případech i rekordně), ale po nástupu astronomického jara bylo naopak 
rekordně teplo. V celkovém srovnání pak měsíc vyšel teplotně slabě nadprůměrný (+5,26°C, odchylka 
+1,16°C) a srážkově mírně podprůměrný (11,3mm srážek představuje 43,5% měsíčního úhrnu). 
V zimní části převládalo počasí s minimálními teplotami až do -8°C (minimální teplotu měsíce –8,6°C 
jsem naměřil dne 6. března) a denními teplotami maximálně +5°C (pouze v úplném začátku měsíce 
bylo tepleji). Ve dnech 6. až 9. března padly rekordy pro minimální teploty pro příslušné dny. V tomto 
období se také objevily 4 dny se sněžením a 3 dny se slabou sněhovou pokrývkou. Celkem jsem 
zaznamenal 13 dnů s mrazem (z toho 1 den s celodenním mrazem). V jarní teplé části pak byly ve 4 
případech překonány maximální teplotní rekordy pro příslušné dny a hodnota +21,4°C z 30. března je 
nejvyšší teplotou v březnu za posledních 20 let. Maximální teplota nad +20°C byla překonána celkem 
ve třech případech. Až na přelomu března a dubna nastoupilo typické proměnlivé „aprílové“ počasí. S 
razantním nástupem jara souvisel i rychlý konec lyžařské sezóny, kdy sníh do konce měsíce téměř 
zmizel i z nejvyšších poloh našich hor. 

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

Duben se (ve srovnání s loňským) tvářil „aprílově“. Byl podobně jako předchozí měsíc rozdělen na 
dvě různá období. V první polovině měsíce převládalo proměnlivé, chladné a značně deštivé počasí 
(vydatné srážky uprostřed měsíce s maximálními teplotami jen do +10°C). Ve druhé polovině již bylo 
podstatně tepleji (maximální teploty se postupně zvyšovaly nad +20°C) a slunečněji. Průměrná teplota 
+10,32°C byla s odchylkou +1,12°C slabě nadnormální, celkový úhrn srážek 54,1mm odpovídá slabě 
až mírně nadprůměrným 142,4% normálu (druhý nejdeštivější duben od roku 1990). Nejníže klesla 
teplota dne 3. dubna na hodnotu -0,9°C (celkem se vyskytly dva dny se zápornou minimální teplotou). 
Teplému závěru měsíce odpovídá maximální teplota +26,3°C naměřená posledního dubna. Byl to 
současně jediný letní den v tomto měsíci (zároveň první v tomto roce) a jak se ukázalo, také jediný 
v letošním jarním období. Drobnou zajímavostí byly letos tři bouřky, z toho jedna s kroupami. Projevy 
přírody byly vcelku normální, mandloně rozkvetly 4. dubna a meruňky pak rozkvetly 6. dubna.  

Nejchladnějším dubnem byl ten v roce 1997 s průměrnou teplotou +7,0°C (odchylka -2,2°C). O 
chladném průběhu tohoto měsíce napovídá 11 dní s mrazem (minimální teplota -3,7°C) a 2cm sněhu, 
které napadly ráno 16. dubna. Nejteplejší duben byl ten loňský, který byl velmi slunečný a teplý (i když 
ne extrémně co do maximálních teplot) a velmi suchý (jen 2,2mm srážek) a zcela postrádal aprílový ráz 
(průměrná teplota +14,32°C představuje odchylku +5,12°C nad normálem). 

Květnové počasí pokračovalo v nepříliš optimistickém  trendu a jarním výletům vůbec nepřálo. Celý 
měsíc byl deštivý, větrný a relativně chladný. Převládaly časté srážky (rozložené rovnoměrně po celé 
období), ke konci měsíce spíše bouřkového charakteru. Celkem se vyskytlo 23 dnů s deštěm. Teploty 
také zaostávaly, až ke konci měsíce se blížily k letním +25°C. Celková průměrná teplota +14,13°C byla 
s odchylkou -0,47°C v mezích normálu, spadlých 106,5mm srážek znamená silně nadprůměrných 
190,2% normálního úhrnu (nejdeštivější květen za posledních 20 let). Letního dne jsme se tedy 
nedočkali (obvykle bývá 7 dnů) a tak maximální teplota +24,7°C naměřená 24. května je nižší než 
nejvyšší dubnová teplota. Nejnižší teplotu jsem zaznamenal 16. května a měla hodnotu +5,9°C. Bouřky 
se objevily v poslední dekádě měsíce celkem v 5 případech. S pokročilou roční dobou dozrály některé 
jarní plodiny na zahrádkách. První úroda raných třešní byla 23. května (o 13 dnů později než loni), 
zralých jahod jsme se dočkali předposlední květnový den. 

 Nadprůměrné srážky se v polovině května podepsaly na rozsáhlých povodních na Ostravsku a 
Přerovsku. Vzhledem k chladnému počasí měly tyto vydatné srážky vliv na neobvykle vysokou 
sněhovou pokrývku na hřebenech Beskyd (19. května leželo na Lysé hoře 50cm mokrého sněhu).    

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

Jaro tedy máme za sebou a sezóna letních dovolených se již naplno rozběhla. Po malé povodňové 
epizodě v našem městě na začátku června (maximální stav Svratky 477cm při průtoku 196m3/s ze dne 
3. června) se zdálo, že počasí nabralo správný letní směr. Bohužel jsme se po čtyřech tropických dnech 
opět vrátili k uplakaným a spíše chladnějším projevům klimatu, které nás trápily po většinu 
hodnoceného ročního období. A tak doufejme, že si příroda na prázdninové měsíce pro nás nachystala 
svou příjemnější tvář a na léto nakonec budeme rádi vzpomínat. A na úplný závěr ještě malá 
zajímavost z jarního průběhu počasí. Letošní nevydařený květen byl dokonce nepatrně chladnější (a 
výrazně deštivější) než loňský duben.                                                                    

                                                                                                                                     Ing. Karel Král 

Svratka v květnu 
Letošní květnové deštivé počasí způsobilo 

značné problémy. Půda nasáklá vodou už 
nestačila přijímat další srážky a tak vše 
nakonec vyústilo povodněmi. Nejvíce srážek 
s vlivem na stav vodní hladiny ve Svratce 
přivedl přítok řeky Litavy (Cézavy), která 
přivedla značné množství srážkové vody ze 
svého povodí v jihovýchodní části kraje, kde 
byly intenzivní srážky. (Nejbližší vodočetná 
stanice nad Židlochovicemi se nachází v Brně 
– Poříčí a tam zdaleka nebyly průtoky 
srovnatelné se Židlochovicemi.) 

Budeme–li sledovat výšku hladiny Svratky 
v Židlochovicích, pak 1. června 2010 v 16 hod. 
činila 179 cm s průtokem 56,1 m3/s. Už 
následující den 2. června v 9 hod. došlo ke 
stavu ohrožení, kdy hladina řeky dosáhla 252 
cm a týž den ve 20 hod. dosáhla 381 cm. Ke 
kulminaci došlo ve čtvrtek 3. června v 11 hod., 
kdy hladina vystoupila na 477 cm s průtokem 
196 m3/s. Postupně pak hladina začala 
opadat, takže v pátek 4. června v 10 hod. 
dosahovala 420 cm s průtokem 160 m3/s, 
v sobotu v 15 hod. už jen 277 cm. 

Pro zajímavost uvádíme nejvyšší 
zaznamenané vodní stavy Svratky 
v Židlochovicích. V období V. – XI.: 27. 8. 
1938 – 523 cm; 8. 7. 1997 – 523 cm; 15. 5. 
1962 – 496 cm; 31. 10. 1930 – 483 cm. 
V období XII. – IV.: 11. 3. 1941 – 537 cm; 30. 
3. 2006 – 515 cm; 21. 3. 1947 – 509 cm; 1. 3. 
1937 – 505 cm; 26. 2. 1933 – 500 cm.  

Roční průměr hladiny činí 98cm a 
průměrný průtok 15,4 m3/s. 

 
Všechny uvedené údaje jsou převzaty 

z internetových stránek 
hydrometeorologického ústavu – hlásná a 

předpovědní povodňová služba.  
 

Upozorňuji čtenáře, že kronikářské zápisy 
z dřívějších let často přinášejí i mírně odlišná 
čísla výšek hladiny. I tak je lze považovat za 

věrohodná.  
 -kv- 

Užitečné informace o vodě  
(Dokončení z minulého čísla.)  

Je zapotřebí se o vodu, která teče z 
kohoutku, nějak starat?  

Aby si voda zachovala svoji kvalitu, 
vyžaduje péči. V době, kdy stagnuje v 
potrubí vnitřního vodovodu, může svoji 
kvalitu ztrácet a hlavně není čerstvá. Po 
vícehodinové či vícedenní stagnaci je 
vhodné ji odpustit a teprve potom pít či 
použít na vaření. Může se k vaření používat 
teplá voda? Teplá voda – je jedno, zda 
dodávaná dálkovým teplovodem, ohřívaná 
centrálně nebo vlastním bojlerem či 
průtokovým ohřívačem – není určena k pití 
ani k vaření, i když se vyrábí z pitné vody a 
splňuje požadavky na jakost. 
Další informace o vodě na: www.szu.cz, nebo 
na http://www.dtest.cz/vody 

ª  ª  ª 
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Renata Šubrová 
Společenský, politický ale i reprezentační význam šlechtických sídel 

a jejich zahrad byl po staletí vytvářen a přetvářen v závislosti na 
postupujících společenských změnách feudální společnosti. Významným 
podnětem bylo společenské zařazení příslušného vlastníka v hierarchii 
feudální společnosti a státu (mocnářství), stupeň jeho politického, 
vojenského, společenského nebo hospodářského vlivu, u nás tedy vztah 
k mocnáři, k "Vídni" případně k církvi (především k vyššímu kléru). 

Dalším a pro kulturní stránku společenských vztahů má rozhodující 
vliv vzdělání vlastníka a jeho rodiny, vztah k umění a umělcům, k hudbě, 
divadlu, literatuře, architektuře a výtvarnému umění. To se pak odráží i při 
výběru architekta a stavitele zámku či paláce, nejen pod vlivem aktuálních 
módních trendů, módních autorů a jejich stylu. Z toho pohledu je 
nesporně jiný u vojáka (rytíře nebo vojevůdce), u politika, diplomata a 
vládce nebo u církevního hodnostáře. 

K tomu od konce 18. století přistupuje i vztah podnikatele 
(velkostatkáře, majitele manufaktur, těžebních společností apod.), který 
má vliv na společnost a později i politické změny a příslušnou strukturu 
společnosti a jejich vztahů mezi sebou i k umění.  

Rozhodující základ pro společenský vývoj v Židlochovicích položili v 
16. století Pernštejnové (1508–1562). Udílením hospodářských výsad, 
povyšováním vsí na městečka, podporou řemesel a především 
zakládáním vinohradů a obchodu s vínem, čímž dali základ budoucí 
prosperitě a společenskému sebevědomí obyvatel.  

V době panství Vratislava z Pernštejna dobové zápisy naznačují čilý 
pracovní ruch a všeobecně dobrý hospodářský rozvoj. Židlochovické sídlo 
je zde poprvé označeno jako "zámek" v listině Jana z Pernštejna z roku 
1542.(Zámek byl vybudován na místě pravěkého hradiska a pozdější 
tvrze, chráněné systémem vodních příkopů a valů.) Podoba této stavby 
ani úprav okolí není známá.  

Období předbělohorské renesance – za pánů z Žerotína znamenalo 
pro židlochovické panství velký majetkový, společenský a kulturní 
vzestup, umožněný žerotínskou tolerantní a liberální politikou. 

V roce 1570 se Židlochovice stávají majetkem nejvýznamnějšího 
pána z Žerotína – Fridricha (= Bedřicha) z Žerotína. Fridrich z Žerotína 
byl jeden ze čtyř nejstatečnějších válečníků čtyř císařů (Karla V, 
Ferdinanda I, Maxmiliána II a Rudolfa II) a zastával různé zemské úřady 
(zemský hejtman, místodržící nejvyššího komornictví moravského, rádce 
za tureckých válek). 

V roce 1592 dal přestavět renesanční opevněný zámek na zámek s 
kaplí, který se stal centrem moravské politiky, zejména na konci 16. 
století, kdy byl Fridrich z Žerotína zemským hejtmanem a hostil zde 
mnohé významné osobnosti té doby (např. Karel starší z Žerotína často 
navštěvoval svého strýce). V té době nabylo židlochovické panství 
definitivního rozsahu a patřilo tak k největším moravským panstvím. 
Židlochovice se tak staly poprvé v historii politickým střediskem Moravy. 
Pozemkové knihy (z roku 1609) dokládají dobu hospodářského rozkvětu, 
který byl bohužel zničen třicetiletou válkou. 

V letech 1645–1647 byl zámek dobyt Švédy a značně poškozen, 
kolem roku 1690 (za hraběte Vincenta Paara) opraven a částečně 
přestavěn. Zahradní úpravy z této doby nejsou v dostupných archivních 
dokladech dokumentovány.  

Roku 1697 získává Židlochovice hrabě Filip Ludvík Václav 
Sinzendorf, (rakouský diplomat) který velkoryse zasáhl do vývoje 
židlochovického panství jako nikdo před ním ani po něm. 

Přestavba zámku na reprezentační barokní sídlo proběhla v letech 
1722–1728. Autorem projektu byl slavný rakouský císařský architekt Jan  

 
 

 
Lukas Hildebrandt a stavbu řídil stavitel Ludvík Šebestián Kaltner. 
Případně pařížský architekt Robert de Cotte. (V Paříži byla nalezena v 
dokumentaci tohoto tvůrce autorizovaná situace návrhu barokní zahrady 
a okolní krajiny z roku 1720, která se v hlavních rysech shoduje s kopií 
stabilního katastru z roku 1825, což naznačuje, že by mohlo jít o jeden z 
chybějících vývojových článků židlochovické zahrady.) Podrobně byl tento 
koncept zhodnocen, popsán a dokumentován na tomto místě v roce 
2004. (Šubr, 2004) 

Výměny pozemků umožnily vytvořit dostatečný prostor pro 
reprezentativní barokní zahradu u nově budovaného honosného zámku. 
Návrh barokní zahrady zpracoval (podle jiných autorů) v roce 1708 
francouzský zahradní architekt Arnošt August Charbonier (Ernest August 
Carbonnier) a dále řídil jeho stavbu v letech 1714–1715. Podle jeho 
návrhu pokračoval v realizaci zahradní inženýr Josef Hatzl do roku 1746. 
V letech 1727–1728 se rovněž budují rozsáhlé skleníky (oranžérie). 

Vlastní vzhled zahrady je znám pouze z dobových popisů: "V pojetí 
Charbonierově měl židlochovický park čistě francouzský ráz. Stromy a 
křoviny byly sázeny do špalírů a jejich koruny byly přistřihováním a 
vázáním dovedně tvarovány do vzoru proslulého parku ve Versaillích. 
Zvláště znamenité byly v židlochovickém parku chodníky a chodby 
vroubené zelenými stěnami, které byli povinni udržovat a šestkrát do roka 
stříhat hrušovanští poddaní Jiří Ledaměsťan a Ondřej Šebek za ročních 
300 zlatých. Také pěstování ovoce a zeleniny byla věnována velká péče. 
V té době tam byly vysázeny rozsáhlé meruňkové sady."  

V roce 1742 (za války s Marií Terezií) pobýval na zámku v 
Židlochovicích pruský král Bedřich II.  

V roce 1743 židlochovické panství přechází do rodu Dietrichsteinů 
(1743–1819). Leopold z Dietrichsteina jako první přestavěl a dal nově 
vyzdobit zámeckou kapli. Za něho navštívila Židlochovice císařovna Marie 
Terezie, které se zámecký park zalíbil natolik, že byl zahradní inženýr 
Josef Hatzl povolán v roce 1746 do Vídně a ustanoven správcem 
schönbrunnských zahrad. Kolem zámku byl vybudován široký vodní kanál 
(příkop) v němž se pěstovaly ryby, labutě a divoké kachny. Za knížete 
Karla Maxima z Dietrichsteina, (který dal upravit zámecký park), byl 
tento podle dobových pramenů pokládán za nejkrásnější na Moravě. 

Koncem 18. století byl park značně poškozen mrazy, proto bylo 
rozhodnuto změnit park ve štěpnici, výrazně omezit prostředky na údržbu 
parku a zrušit oranžerii (1801, za knížete Karla z Dietrichsteina). V té 
době byly vykáceny i stříhané stěny v parku a plocha postupně měněna v 
ovocný sad a zeleninovou zahradu. Ovocné stromy byly nakupovány od 
významného pomologa P. M. Rösslera z Poděbrad. Úplný konec barokní 
zahrady přinesly napoleonské války (1805), kdy bylo panství i park 
zpustošeny a Dietrichsteinové neměli prostředky na jejich obnovu. 

V roce 1798 zde byla rozložená ruská pomocná vojska (Suvorov), po 
kapitulaci Ulmu (17. října 1805) generál Mack zbavený velitelství bydlel 
nuceně tři týdny na židlochovickém zámku (potyčky mezi nepřátelskými 
vojsky skončily vítěznou bitvou pro Francouze – bitvou na Prateckých 
návrších). V roce 1808, za knížete Františka z Dietrichsteina, po srážce u 
Znojma přitáhli první Francouzi do Židlochovic a zámku. 19. září 1809 
projížděl Židlochovicemi sám císař Napoleon do Hustopečí. (Mír byl 
ujednán 14. října téhož roku.)  

Po napoleonských válkách (v roce 1805) byly zbourány hradby s 
baštami a byl zasypán vodní příkop kolem zámku a původní zadní vstup 
do zámku (směrem k městu) byl změněn na hlavní vstup. Prostor takto 
vzniklého čestného dvora (cour dhonneur) byl upraven do dnešní podoby 
(tedy již jako krajinářský) podle návrhu zahradníka Karla Marxe (dvě 
varianty signované: Carl Marx, 1809, 1822). 

Pokračování v dalším čísle 
 

 
 

Zámecký park v Židlochovicích a jeho společenský život – 1. část  
 

Moudrá slova:                                     Jazyk je obrazem ducha.                                                             Seneca 
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Vítej mezi dospělými! Tuto větu uslyší každý člověk několikrát v 

životě. Může to být třeba po první prodloužené v tanečních, po zisku 
řidičského průkazu nebo při oslavě osmnáctin. Mně osobně ale zatím ten 
nejdůležitější skalp chybí. Totiž pronesení této věty po úspěšném 
zvládnutí maturitní zkoušky. Ne tak našim letošním oktavánům, kteří se 
po uplynulém maturitním týdnu stali oficiálně „plnoletými“.  

Jen málokdy se vám poštěstí uslyšet na naší škole ticho. Kdo chtěl 
zjistit, jak vypadá, mohl se v odpovídajícím oblečení dostavit od 17. do 
20. května do učebny biologie. Já to udělal. Strávil jsem s nejstaršími 
studenty jejich poslední chvilky. Někdo by mohl říct, že jsem za ty čtyři 
dny vyseděl na svém místě důlek, ale stálo to za to.  

Atmosféra maturity je totiž opravdu velkolepá a jedinečná. Troufám si 
tvrdit, že její nápor by mě dokázal pořádně znervóznit, kdybych ji poprvé 
pocítil až při svojí zkoušce dospělosti. Pravdou ale zůstává, že mě pohltila 
natolik, abych se ve středu večer doma probudil a zjistil, že neumím 
poslední téma z češtiny. Zopakoval jsem si půlku učebnice, než jsem si 
uvědomil, že mě maturita čeká až za rok.  

Někdo sundal hodiny ze stěny, aby snad jejich tikot nerušil právě 
zkoušené. Dokonce i učitelky našlapují v botách na podpatcích na špičky. 
V celé místnosti cítím strach a kávu, která byla připravena pro 
předsedkyni maturitní komise. Tímto bych chtěl složit poklonu nejen jí, ale 
i všem ostatním za to, že vydrželi s malými přestávkami celý týden 
soustředěně sedět a dávat při zkoušení pozor. Když nad tím tak 
přemýšlím, napadá mě, jestli jsem se v tu osudnou středeční noc 
nevzbudil spíš kvůli bolestem zad než ze strachu z maturity.  

Všechna legrace ale končí v okamžiku, kdy si student vybere žeton s 
číslem. Tady bych se chtěl krátce zastavit a podotknout, že z tohoto 
hlediska je maturita jen jedna velká loterie (někdo se osm let učí a pohoří 
kvůli nervozitě a někdo si před zkoušením přečte poznámky k jednomu 

tématu a vylosuje si ho), a proto jsem PRO státní maturity, které prověří 
naše znalosti předmětu v mnohem širším rozsahu. Vybraný žeton určuje 
téma, o němž bude maturant muset po patnácti minutách strávených na 
potítku čtvrt hodiny mluvit před zkoušejícím. Tomu jsem většinu času 
seděl naproti. Mnohokrát jsem ze zvyku čekal, že budu vyvolán, když 
někdo nevěděl nějakou odpověď. Také jsem měl problém díky své 
soutěživosti, abych správnou odpověď nezakřičel nahlas, co možná 
nejdříve.  

A jedna zvláštnost na konec. Všiml jsem si, že nejtěžší otázka pro 
oktavány byla ta, na kterou stačilo odpovědět jedním slovem. Co je to 
predikát? Člověku to v té chvíli přijde asi natolik banální, že se bojí 
odpovědět. Ale nečekejte nic světoborného, správná odpověď je 
přísudek.  

Stejně jako osmileté čekání, utekl maturantům nezadržitelně i 
samotný týden přerodu chlapců v muže a dívek v ženy. Ono nám to 
začne postupně později docházet, jak skvělá parta lidí nás nedávno 
opustila. Kdo by si nepamatoval některá z jejich vystoupení na vánočních 
besídkách? Hrací skříňku, matematické války, scénku s velkými 
papírovými rybami nebo parodii na pořad Kotel? Kdo by si nepamatoval 
tipovací soutěže ke kdejakému sportovnímu svátku, již jsem velice 
postrádal během letošního mistrovství světa v hokeji? Kdo by zapomněl 
na zážitek z polonézy v jejich podání? Kdo by zapomněl na jejich pečlivou 
službu, která pro nás vždy o přestávce přišla, když jsme zapomněli v 
jejich třídě smazat tabuli? Kdo by mohl zapomenout na bláznivé poslední 
zvonění?  

Já si to všechno pamatuji. A nezapomenu. Nikdy.   
                                                                        Jakub Strouhal (septima)                                                                                                            

Převzato ze studentského časopisu židlochovického gymnázia 
INTELEKT – květen 2010. 

 
 
 
 

Každodenně jezdím ze Židlochovic do Brna za prací. Je tomu asi 
týden či dva, kdy jsem přišel dříve než na čas, snad to bylo i v pátek. 
Sešla se na místnostních autobusových zastávkách sešlost 
především středoškolské mládeže. Ne, že bych poslouchal, ale 
pozdravy se nedaly přeslechnout. Šlo o velmi širokou plejádu 
pozdravů, snad nejméně peprný byl čus vole. Klasik ale může 
namítnouti – ale co, alespoň se zdraví, ne? Není to vlastně dobře? 
Vždyť si všímá jeden druhého …  

Původně jsem měl v plánu zabývat se v následujících řádcích 
těmi pozdravy, které jsem vyslechl, ale jak dnes mládežníci říkají, 
vyměkl jsem. Židlochovické listy jsou přece jen distribuovány ještě 
hodně před desátou … někdy i ranní.  

Již od nejmladších let bylo snad každému z nás nejen rodiči 
vštěpováno, že je nutné dát druhému najevo, že o něm vím, zdravit 
ho (další varianty slova: zdraví x zdravý x zdravotní x zdravotník x 
zdravit x ozdravit x ozdravovna x pozdrav …).  

Otázkou ale zůstává, co po nás naši rodiče chtěli. Pojďme se 
blíže podívat na některé pozdravy. 

Nejprve – slovo zdravit je původem velmi staré, používali ho již 
naši předci v době staroslovanské; znělo sъdorvъ, jeho původ je 
pravděpodobně až v indoevropštině su-durụo, do dnešního jazyka 
můžeme přeložit jako „jsoucí z dobrého dřeva“, tedy zdravý! Od 
tohoto později odvozeno – zdravý jako buk. 

Nazdar: dnes jde o strnulý výraz, hodnotí se jako citoslovce. Snad 
od M. Tyrše, dodnes se využívá jako pozdrav sokolů a skautů. 
Význam znamená především zdařit se (něco). Připomeňme jen slovo 
na-zdraví (vizte text výše) a na-zdařbůh. Tento výraz může mít dva 

 

obsahy – mladší ve smyslu dělá věci bez cíle, anebo starší – zdar 
věci je ponechán na Bohu, tedy ne náhodě. Vyplývá nám z toho 
pozdrav zdař Bůh, tzn. Bůh dopřej zdar.  

Zdravit tedy znamená přát zdraví či lépe řečeno „říkej“ buď zdráv!, 
buďte zdráv! I toto spojení slov se používá jako pozdrav (z 
geografického hlediska především na Vysočině). 

Dobré jitro: vysvětlení není jednoduché, možností je hned několik. 
Neopomeňme však, že jitro je i stará polská polní míra, jde o 0,60 ha. 
První výklad vychází z litevského jausti (cítit) a lotyšského jautrs (čilí, 
svěží). Jitro by pak metaforickým vyjádřením znamenalo, že jde o 
dobu procitnutí. Druhý výklad pak můžeme vysvětlit následně – ve 
významu ráno, jitřní, jitřenka. Slovo jitro je známé ve všeslovanských 
jazycích jutro, ve staroslov. utro. Další podoby ve staroslověnštině za 
ustra (zítra), anebo např. staropolsky justrzenka (jitřenka); význam 
v současném jazyce – svítit, zářit. Pozdrav se používal především při 
scházení na jitřní mši svatou.  

Dobrý den: využití slova den je všeslovanské, uveďme si několik 
příkladů – polsky – dzień, rusky – den, staroslověnsky dъnъ, souvisí 
s litevským dienà. Vše je odvozeno od indoevropského kořene dei-
s významem svítit, zářit, tzn. původní význam byl světlá část dne, tzn. 
vše dobré, když je světlo … 

Dobré poledne: všeslovanské použití slova – polsky południe, 
rusky pólden, staroslov. poludъne. Doslovný překlad by pak zněl 
polovina dne.  

Dobrý večer: využití slova je opět všeslovanské, opět můžeme 
dokladovat na několika příkladech – polsky – wieczór, rusky véčer, 
staroslov. – večerъ. Nejasná rekonstrukce slova, nepravidelný vývoj. 

Z našich škol aneb Sbohem a kapesníček   
 

Co vlastně říkáme, když zdravíme?   
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Ahoj: v českém jazykovém systému je hodnoceno jako citoslovce; 
přejato z angličtiny, šlo původně o námořnický pozdrav, kde a hoy 
znamená loďka, člun. Hoy také ale lze přeložit do češtiny jako hej 
hola. U nás se toto slovo dostává do povědomí i aktivního slovníku lidí 
díky rozvinutí trampingu. 

Posledním pozdravem, kterého si blíže povšimneme, bude čau. 
Opět se hodnotí jako citoslovce. Pozdrav, který se k nám dostává 
z Itálie, schiavo, znamená služebník. I v našich zemích se vyskytovala 

varianta uvedeného pozdravu – služebník či především obchodnický 
pozdrav – klaním se, přijďte zas.  

Kdyby snad přece jen, někdo chtěl vědět, co znamená již 
zmíněné čus vole či další pozdravy či oslovení, nechť mi napíše, budu 
vidět, že o dané téma je zájem. E-maily následně poskládám a bez 
udání jména pisatele se pokusím vysvětlit.  

Mgr. Martin Hladký, hladky.martin@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionální turistické a informační 
centrum nabízí tyto publikace: 

Z historie židlochovických ulic, Jiří Smutný, 139 Kč 
Z historie židlochovického kostela, Jiří Smutný, 55 Kč 

Zločin v Židlochovicích, Jiří Smutný, 129 Kč 
Židlochovické hospody, Jiří Smutný, 119 Kč  

Židlochovice na starých pohlednicích, Karel Vavřík, 36 Kč 
Židlochovický kostel svatého Kříže, Karel Vavřík,  54 Kč 

Vyňato ze zápisníku, Miloslav Jurák, 119 Kč 
TGM v Židlochovicích, Miloslav Jurák, 60 Kč 

 
Od května je v prodeji také nový pohled s 
vyobrazením rozhledny Akátová věž Výhon 

(cena: 5,-Kč). Turisté i cykloturisté jistě 
přivítají novou a velmi podrobnou mapu 
regionu Židlochovicko (cena 60,-Kč). Ta 

kromě jiného přináší informativní a historické 
medailony všech 24 obcí včetně vyobrazení 

všech erbů. 

Všem čtenářům přejeme pěkné 
prázdninové dny a příjemnou dovolenou. 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 6. část 
1850 
1. července bylo zahájeno úřadování u nově zřízeného okresního 
soudu v Židlochovicích. Prvním soudcem byl Josef Schindler.  
 
1850 
V tomto roce byly v Židlochovicích provedeny první obecní volby 
podle zákona o Obecním zřízení. Volby se konaly v červenci a 5. 
srpna 1850 byl zvolen přednostou Jan Krawany. Volby byly veřejné. 
Volič předstoupnul před volební komisi a nadiktoval kandidáty, které 
volí. Tato jména byla komisí zapsána do volebního seznamu a byl jim 
připsán hlas. Volební právo bylo nepovinné a volič mohl volit 
plnomocníkem. Asi do roku 1880 stál v čele obce představený, pak se 
začalo užívat označení starosta.  
 
1870 
V Židlochovicích zemřel 7. července Florentin Robert, majitel 
cukrovaru, rafinerie a lihovaru. Pracoval na zlepšení výroby řepového 
cukru, takže závody židlochovské slynuly drahná léta jakožto 
směrodatná zkušební stanice pro cukrovarnický průmysl. Pokusy 
s tzv. macerací čerstvých koláčků řepových byly pozměněny na tzv. 
metodu židlochovskou a staly se základem těžení šťávy z řepových 
řízků pomocí difúze. Zlepšil také Rillieuxovy ležaté odpařováky na 
přístroje zvané po něm roberty. V jeho výzkumnické a průkopnické  
 

cukrovarnické práci pokračoval jeho syn Julius Robert působící po 
jeho smrti v židlochovském cukrovaru.  
1910 
31. července u příležitosti okresní výstavy řemeslných prací se konala 
v Židlochovicích velká národní slavnost. Velký průvod účastníků 
hlavně krojovaných prošel s několika kapelami městem a na louce za 
mlýnem promluvil k zástupům zemský a říšský poslanec Tomáš 
Šilinger. V zahradě u Losů v Nosislavské ulici vyhrávala pak proslulá 
kolínská kapela řízená osobně Františkem Kmochem.   
1960 
K 1. červenci měly Židlochovice 2 741 obyvatel; z toho bylo 1 333 
mužů a 1 381 žen. Katastr Židlochovic měl 430,8489 ha. Z tohoto 
počtu koncem roku 1960 obhospodařovalo místní Jednotné 
zemědělské družstvo pouze 184,87 ha. Drobných držitelů půdy bylo 
421.  
 
1960 
29. července uvítal židlochovický zámek zvláště milou návštěvu: byla 
to početná skupina členů Organizace spojených národů.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil  –kv–. 

 
 

Údolím Oslavy a Chvojnice 
Národní přírodní rezervace údolí Oslavy a 

Chvojnice se nachází na rozhraní krajů 
Vysočina a Jihomoravského na řece Oslavě 
od Náměště nad Oslavou po Čučice a jejího 
levostranného přítoku Chvojnice od Rapotic. 
Jedná se hluboce zaříznuté říční údolí, kde si 
řeka razí cestu přes velmi tvrdé granulitové 
horniny. To se projevilo vznikem četných 
skalisek, které na mnoha místech dodávají 

údolí Oslavy ráz kaňonu. Nalézá se zde množství chráněných rostlin a 
živočichů (kovařík a přástevník kostivalový) a rostlin (dvouhrotec zelený, 
jazýček jaderský a koniklec velkokvětý). 

Doporučujeme začít cestu u nádraží v Náměšti nad Oslavou. Odtud 
se vydáme na 22km dlouho trasu do Ketkovic. Trasa se dá rozdělit do 
několika rozdílných segmentů, prvním z nich je cesta z Náměště nad 
Oslavou do RS U Vlasáka. Tento úsek je poměrně krátký, za zmínku 
odtud stojí jírovcové aleje. Z cesty jsme tímto usekli už 4.5km a na nás 
čeká asi nejhezčí úsek kolem Divoké Oslavy. Jdeme podél řeky, která si 
cestu razí přes množství kamenů. Stejně jako voda si razíme cestu my, 
po kamenech na břehu řeky. Na hůře schůdných místech vám pomohou 
řetězy připoutané ke skále. Množství peřejí a listnatý les okolo láká k 
podzimním výletům a to nejen fotografy. Přes léto je v lese vedle nás 
vidět spousty bramboříků evropských.  

 Pokračujeme dál. Od Oslavy se na nějakou dobu vzdálíme, půjdeme 
na první zříceninu, zříceninu hradu Lamberk. Cesta vede vzhůru, 
prakticky neustále krásnými dubovými lesy, Lamberk je od červené 
značky vzdálen asi 200m. Původně se hrad nazýval Langenberg, byl 
založen roku 1370. Jeho historie byla krátká, pravděpodobně byl již roku 
1446  zbourán,  aby  se  nestal sídlem  loupežníků.  V  dnešní  době   je  

 

zachován ještě zbytek hradních zdí a příkopy.  
Vrátíme se na červenou značku, a před námi je asi půl kilometru k 

dalšímu rozcestníku. Cesta zde je trošku obtížnější, občas v cestě zavazí 
spadený strom, občas vede cesta přes kamenové závaly (občas 
kombinace obojího). Nebezpečné to není, jen ti méně zdatní by si měli 
dát pozor. Dostáváme se zpět z lesů do údolí k řece. Právě zde začíná 
dlouhá chatová oblast. Chataři zde udržují pořádek, ale i tak je to trošku 
nepříjemný skok z divoké přírody, které jsme byli svědky doposud 
(samozřejmě údolím prochází více turistických tras a možnost vyhnout se 
chatám tu je).  

Opět se loučíme s údolím řeky a stoupáme nahoru. Zřícenina hradu 
Kraví hora je náš další cíl. Hrad vznikl i zanikl v přibližně stejné době jako 
Lamberk, dochováno toho dnes až na zbytky Válcové věžě, vysoké asi 
6m, moc není. Stejně jako Lamberk byl hrad stržen ze strachu před 
loupežníky, kteří z tohoto místa podnikali útoky na třebíčský 
benediktínský klášter. 

Další zajímavá místa už následují v rychlém sledu. Soutok Oslavy a 
Chvojnice u Senohradského mlýna, viditelný především z Ketkovského 
hradu, tedy z Levnova. Odtud je nádherný výhled na údolí. Z hradu zbyly 
především opěrné zdi viditelné už z dálky, hrad byl ale stejně jako dva 
předešlé zničen v polovině patnáctého století. Paradoxem je, že právě 
Levnov měl původně sloužit jako obrana před loupeživými útoky 
(nepovedlo se a byl zbořen občany okolních vesnic jako loupeživý hrad – 
vesničané si mohli odnést zbytky hradu jako stavební materiál). Více 
informací o Levnově například na serveru Hrady.cz. Z Levnova už to 
máme kousek k zakončení výletu. Hustým lesním porostem dojdeme na 
Vyhlídku. Bohužel zarostla akáty a tak jsou vidět jen vrcholky kopců a z 
údolí neuvidíme nic (snad jindy než v létě). Do Ketkovic je to odtud už jen 
pár minut chůze.  

Podle mapy Klubu českých turistů č. 53 – Ivančicko.  

�    �    � 
 

v Listujeme v kronice v Listujeme v kronice v Listujeme v kronice v 
v

Tip na prázdninový trampský výlet   
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Paní Přichystalové s láskou 
Kolik dětí, studentů i dospělých v Židlochovicích prošlo jazykovou průpravou paní Přichystalové? Lze to vůbec spočítat? 
Drobná, elegantní, černovlasá paní, s milým úsměvem, důsledná a náročná na sebe i na své žáky. Takovou ji mám ve 
svých vzpomínkách. Vychovávala nás nejen perfektními znalostmi němčiny a angličtiny, ale také svou noblesností, 
důkladností a skvělými pedagogickými schopnostmi, ačkoliv nebyla vystudovaný pedagog. Ona prostě učit uměla a my 
žáci jsme ji obdivovali a měli jsme ji rádi. Teprve s odstupem času si uvědomuji, jaké to pro nás v tehdejší době bylo 
štěstí, mít v malém městě možnost tak kvalitní jazykové výuky. A věřím, že řada jejích žáků na ni s vděčností vzpomíná. 
Dnes už jí nemůžeme stisknout ruku, a tak chci za nás všechny touto cestou vyslovit „Paní Přichystalová, děkujeme…“ 
                                                                   JUDr. Milena Fischerová (roz. Juráková)          Paní Věra Přichystalová zemřela v Brně 31. května 2010 

 
 

• Pokud se chystáte k výletu na hrad Pernštejn, pak si nenechejte ujít výstavu Kryštof Pavel z Liechtensteinu – Castelkornu 
a Morava v časech třicetileté války. Připravil ji k 90. výročí Národní památkový ústav v Brně ve spolupráci 
s jihomoravským krajem a Státním hradem Pernštejn.  Kryštof Pavel z Liechtensteinu – Castelkornu proslul jako císařský 
důstojník a také jako nejvyšší hofmistr Albrechta z Valdštejna. Byl také držitelem hradu Pernštejna, jejž se v době tažení 
švédských vojáků Evropou podařilo uhájit před jejich šiky stejně jako brněnský Špilberk, zatímco další šlechtická sídla 
byla dobyta a vypleněna. Výstava je instalována v opravené zámecké sýpce, která před pěti lety vyhořela a následně 
prošla náročnou rekonstrukcí. Otevřena je do 3. října 2010.  

• Průvodce dobrými restauracemi jižní Moravy se jmenuje útlá publikace, která vám napoví, kde se můžete při svých 
výletech dobře najíst. Dokonce hned v úvodu je doporučen recept na vinařský hovězí guláš. Publikace je zdarma k dispozici na našem informačním 
středisku. Naleznete také na www.stezky-dedictvi.cz.  

• Zcela originální a velmi vkusné tabló si zhotovili letošní maturanti židlochovického gymnázia. Svoje osobité vlastnosti přirovnali k chuti vína, které 
dozrává ukryté ve sklenicích a jen podle etikety se můžeme orientovat o podobě jeho majitele. Majitel vinného sklepa ve slováckém kroji (ředitel 
gymnázia RNDr. Jiří Kubeš) se svou hospodyní (zástupkyně ředitele Marková), nabízejí tato vzácná archivní vína za výlohou Prodomu.   

• Mgr. Tomáš Šenkyřík zkomponoval hudbu pro divadelní představení s názvem Očištění. Premiéru provedlo pražské divadlo Disk 28. dubna 2010.  
V tomto projektu se setkali herci několika národností: české, slovenské, španělské, katalánské a uruguayské. Je zajímavé, že exteriérové zvuky, 
které doprovázejí některé ze scén, byly natočeny v židlochovické sokolovně při tréninku basketbalu.                                                                      –rt– 

• Na internetu se objevil zajímavý návod ke zhotovení domácího repelentu (tinktury) proti klíšťatům. Potřebujeme k němu 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíci 
vinného octa a 1 litr vody. Vodu přivedeme do varu a po odstavení vložíme rozmarýn, který louhujeme do vychladnutí. Pak už jen přefiltrujeme a 
přidáme lžíci bílého octa. Uchováváme v chladničce. Prý je tinktura stoprocentně účinná. Zdá se, že pokud nepomůže, určitě neublíží.                –rt– 

• Ve středu 9. června způsobil zatím neznámý zloděj škodu přes 150 tisíc Kč., když se vloupal do rodinného domu v Židlochovicích. Vlezl do zahrady 
dírou v plotě a do domu se dostal otevřeným sklepním oknem.  Odnesl si starožitné kukačky, několik obrazů a také zrcadla.   

 Deník Rovnost 10. 6. 2010 
• Ještě ve čtvrtek 10. června do pozdních večerních hodin létal v Židlochovicích podél Svratky policejní vrtulník. Hledal tělo patnáctiletého chlapce, 

kterého strhl silný vodní proud pod jezem v Rajhradicích týž den asi ve čtyři hodiny odpoledne. Teprve následující den kolem poledne vrtulník tělo 
nešťastného chlapce našel u Vojkovic. Tým záchranářů, policistů i hasičů spolupracoval s Povodím Moravy, které po dobu hledání mladíkova těla 
regulovalo stav vodní hladiny v řece Svratce.                                                                                                                           Deník Rovnost 12. 6. 2010 

• Kynologický klub Židlochovice vznikl vloni v březnu díky nadšení zakládajících členů, kdy byl oficiálně zaregistrován jako základní organizace 
Moravskoslezského kynologického svazu. Základní organizace Kynologického klubu Židlochovice je dobrovolné sdružení v oblasti chovu a výcviku 
psů. Kynologický klub Židlochovice je členem Moravskoslezského kynologického svazu, a proto se plně řídí jeho stanovami. Cílem KK Židlochovice 
je pomoc všem majitelům psů s jejich výchovou, výcvikem i chovem. Připravit psy na zkoušky, bonitace, výstavy atd. dle přání majitele. V současné 
době v KK pracuje 20 členů.  Díky vstřícnosti MěÚ Židlochovice nám byl poskytnut pozemek na bývalých kalových polích v blízkosti ČOV.  Pro 
kvalitní výcvik se snažíme získat ještě pozemek 100x150 m, který by odpovídal standardům FCI. Náplní našich setkání je socializace pejsků, 
trénink základních povelů, pokročilí členové se připravují na zkoušky ZOP. V nejbližší době se uskuteční i stopy a obrany, zabezpečíme mobilní 
agility překážky, vše podle zájmu a možností klubu.                                                       Bližší informace o klubu na http://kkzidlochovice.ic.cz/index.html. 

• Necelých třicet návštěvníků se přišlo podívat na vernisáž jedinečných koláží Petra Žižky, která se konala v podvečer 17. června v malé galerii 
RTIC. 

• Vše zájemcům je v našem informačním středisku k dispozici průvodce po výstavách, folklorních akcích a vinařských událostech s názvem Kalendář 
vinařských akcí 2010. 

• V informačním středisku jsou také k dispozici letáčky Lednicko – Valtického areálu, které obsahují turistické a cykloturistické trasy včetně mapek a 
tipů objektů, které stojí za zhlédnutí. Letáček Lednice 2010 poskytuje návštěvníkům informace o zpřístupněných objektech a aktivitách, jako např. 
plavba k lednickému minaretu či projížďky v kočárech. Letáček také informuje o otevíracích dobách a vstupném do jednotlivých objektů. 
Nepostradatelnou mapou, která je také v informačním středisku k dispozici, je silniční mapa jižní Moravy ve formátu A5 s vyznačením rozmanitých 
památek a významných objektů v regionu kraje a také jejich stručným popisem. 

 
 
 

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.krizova@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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Zaznamenali jsme …  
 


