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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fotografie obrazu z počátku 19. století převzata ze sborníku Židlochovice v letech zápasů a budování – 1968 
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Obraz průčelí zámku z počátku 19. století s dřívějším hlavním 
vchodem. Zámek měl mezi hlavní a vedlejší budovou arkády. Ty byly 
proskleny a využity jako oranžérie. Není vyloučeno, že nad nimi byla 
kolonáda. Oranžérie byly pro nákladnost provozu později zrušeny.  

(Podobnou stavbu můžeme spatřit na lysickém zámku, viz strana 8 – Tip na výlet.) 
 

 Výběr z usnesení RM 16. dubna 2010 
RM rozhodla:  
� opravit povrch ulice Kpt. Rubena navrženým 

způsobem v délce cca 330 m; opravu objednat u 
firmy Swietelský, stavební s.r.o., oblast Brno 

� vyhlásit záměr prodeje bytové jednotky 358/5, 
v domě č. p. 358, Coufalíkovo nám.  
v Židlochovicích k 23. 4. 2010 

RM ukládá: 
� vyhlásit výběrové řízení na pořadatele hodů 2010 
RM souhlasí: 
� se zpracovaným povodňovým plánem města a  
ukládá předložit jej Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Židlochovice k potvrzení 
souladu věcné a grafické části s povodňovým   

               
     plánem obce s rozšířenou působností  
 
Výběr z usnesení ZM 21. dubna 2010 
ZM rozhodlo: 
� prodat bytovou jednotku č. 358/2 v domě č. p. 358 

postaveném na pozemku p. č. 20, zapsanou na 
LV č. 2175 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu ve výši 7995/68241, spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 20 ve výši 7995/68241, zapsané 
na LV č. 2174 v KN pro obec a k. ú Židlochovice 
za cenu 1 160 000 Kč, přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode dne 
podpisu kupní smlouvy; toto rozhodnutí je 
platné do 14. 5. 2010 

 

 
ZM schvaluje: 
� podání žádosti o finanční podporu v rámci 

výzvy Ministerstva vnitra ČR č. 06 „Na rozvoj 
služeb eGovernmentu v obcích“ 

� ručení nemovitostí Komenského č. p. 80 na p. 
č. 13 v k. ú.  Židlochovice na zajištění půjčky 
zástavou ve prospěch Státního fondu životního 
prostředí ČR pro dobrovolný svazek obcí 
Vodovody a kanalizace Židlochovicko se 
sídlem Hrušovanská 214, Vojkovice, a to na 
akci „Dobudování kanalizační sítě Židlochovice 
– odkanalizování ulice Nad Farou a ulice 
Masarykova“ 
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Jak jsme volili v Židlochovicích? 

 

Výsledky květnových voleb 2010 do Poslanecké sněmovny 
 Parlamentu České republiky  

 
Počet zapsaných voličů:           2 674 
Volební účast:                           63,99% 
_________________________________________________________________________________ 
 

Občanská demokratická strana 400 hlasů 576 *)  23,62 procent 
Česká strana sociálně demokratická 397 539 *) 23,44 
TOP 09 319  18,84 
Komunistická strana Čech a Moravy 165 209 *)   9,74 
Věci veřejné 127    7,5 
Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová   89 144 *)   5,25 
Strana Práv Občanů – Zemanovci   59    3,48 
Strana zelených   36   92 *)   2,12 
Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu   28    1,65 
Strana svobodných občanů    17   1 
Moravané   17   1 
Dělnická strana sociální spravedlnosti   14   0,82 
Česká strana národně socialistická   10   0,59 
Volte Pravý Blok     9   0,53 
Česká pirátská strana     5   0,29 
Konzervativní strana     1   0,05 
 

Poznámky: další strany neobdržely od voličů žádné hlasy; 
*) kurzívou jsou pro srovnání uvedena čísla s počtem hlasů z červnových voleb 2006. 

 

Převzato z internetových stránek města. 
 

Výběr z usnesení RM 30. dubna 2010 
RM rozhodla: 
podat žádost o dotaci na Sběrný dvůr odpadů (bez 
kompostárny) a schvaluje spoluúčast finančních 
zdrojů města Židlochovice ve výši 10% z celkových 
nákladů projektu 
RM na základě předložených nabídek, zprávy o 
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Stavební úpravy ZŠ Židlochovice – zateplení 
objektu“ a doporučení hodnotící komise rozhodla o 
tomto výsledném pořadí uchazečů:  1. INTER – 
STAV, spol. s r.o. – za nabídkovou cenu 
11 844 000 Kč včetně DPH; 2. 3V & H, s r.o. za 
nabídkovou cenu 12 673 619 Kč; 3. INEX 
Moravské Budějovice, s r.o. za nabídkovou cenu 
13 374 834 Kč; 4. STAMA, s r.o. za nabídkovou 
cenu 13 516 978 Kč;  
 

 5. DIRS Brno s r.o. za nabídkovou cenu 
14 017 856 Kč; 6. ŽSD a.s. za nabídkovou cenu 
14 879 870 Kč; 7. Metrostav a.s. za nabídkovou 
cenu 14 997 662 Kč 
RM ukládá: 
� vyhlásit záměr prodeje části pozemku p. č. 979 

v k. ú. Židlochovice, a to po částech, tak jak 
jsou zaploceny a zastavěny vlastníky 
sousedních pozemků p. č. 982/2, 982/3 a 
982/15  

� jednat s  vlastníky těchto pozemků o 
odkoupení 

RM schvaluje: 
� příspěvek na výměnný sportovní kemp 

mládeže badmintonových klubů TJ Sokol 
Židlochovice a Ravens Kragujevac, Srbsko ve 
výši 8 000 Kč 

                    

 
 
 
 
 

 

Z obsahu: 
výsledky voleb do 

parlamentu poslanecké 
sněmovny � co 

s atletickou dráhou 
v areálu Zš? � informace 

o vodě � masaryk 
v rajhradě � vzácná 

ptačí návštěva � neštěstí 
na dyji v r. 1936 � 

Hrušovanská rafinerie 
cukru � desítky 

v dějinách židlochovic � 
Tip na výlet: Lysice 



 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Z našich škol 

Atletická dráha ve sportovním areálu při ZŠ Židlochovice 
Již několik let pozorujeme, jak dříve krásný a na svou dobu moderní atletický ovál u základní 

školy chátrá a v podstatě se blíží na hranici své životnosti. 
Bohužel se nám již nedaří udržet dráhu ve stavu bezpečném pro sportování. Nekvalitní 

povrch s prorůstající zelení neumožňuje odstranit nerovnosti, povrch je blátivý, chybí nebo jsou 
vyvrácené obrubníky. Z těchto důvodů je již dráha málo využívána i pro potřeby výuky tělesné 
výchovy, protože hrozí zranění žáků vlivem nerovného povrchu.  Velmi nás to mrzí, protože 
atletika na naší škole je žádaný a atraktivní sport. Díky mladému a zapálenému trenérovi Mgr. 
Přichystalovi dosahují naši žáci v ŠAK významných úspěchů. Zasloužili by si lepší tréninkové 
podmínky.  
Situace došla tak daleko, že i atletické závody, které mají v Židlochovicích více než třicetiletou 
tradici, jsme museli přesunout do Přísnotic. Je to velká škoda a pro naši školu, která si zakládá na 
péči o děti se sportovním duchem a pyšní se mnoha úspěchy, doslova ostuda. 

Ve snaze tuto situaci řešit jsme již před rokem připravili technický projekt na rekonstrukci 
atletické dráhy. Jistě tušíte, jaké postesknutí bude následovat. Naše snaha ztroskotala na 
penězích. Úprava dráhy v nejlevnější variantě bude stát asi 400 tisíc korun. Jednalo by se o zemní 
práce, tj. vytrhání obrub, odkopávky a srovnání terénu, zajištění vrstvou geotextilie, osazení 
nových obrub, navezení stabilizační zeminy a zhutnění povrchu.  Rozpočet školy samozřejmě 
s takovou investicí nepočítá, proto se snažíme sehnat finance za pomocí „přátel školy“. 
Dobrá zpráva je, že v této chvíli se rýsuje možnost, jak projekt „zlevnit“. Zřizovatel nás upozornil 
na dotační titul, kde žádáme o grantový příspěvek ve výši 50%. Na nás tedy je, abychom zajistili 
zbývajících 200 tisíc korun. 

Velmi oceňujeme pomoc Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice, které prostřednictvím sbírky 
mezi rodiči našich žáků, shromáždilo 70 tisíc Kč. Sdružení rodičů a přátel gymnázia Židlochovice 
přislíbilo 10 tisíc Kč a jedna rodina darovala 20 000 Kč. V této chvíli nám tedy zbývá zajistit ještě 
100 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkujeme, jejich pomoci si velmi vážíme. 

Vážení rodiče, věříme, že nám pomůžete v boji za dobrou věc. Peníze, které byste darovali, 
budou využity pro bezpečí vašich dětí, radost z pohybu a soutěžení.  Stále se snažíme přivést od 
počítačů ke sportu více dětí. Záměr zkvalitnit sportovní areál u školy by nám i vám mohl v tomto 
pomoci. 

Případné finanční dary (vítáme i drobné částky) doručte, prosím, do školy a ředitelství školy je 
předá Sdružení rodičů. Děkujeme. 
                                                                                                                Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

 
Návštěvy T. G. Masaryka v Rajhradě  

Otevřeme-li kroniku Rajhradu, najdeme v ní následující zápis: „Dne 17. června 1924 přijel 
prezident Masaryk k týdennímu pobytu v Židlochovicích. Vlak projížděl rajhradským nádražím 
pomalým tempem a pan prezident, mávaje šátkem, byl srdečně a radostně pozdravován 
obecenstvem, které se ve velkém počtu shromáždilo na nádraží. Vlak projel Rajhradem za zvuků 
sokolské hudby. V sobotu 21. června jel autem ze Židlochovic do Brna a byl na Staré poště znovu 
četným obecenstvem a školními dětmi srdečně pozdravován. V neděli 22. června 1924 při návratu 
z Brna projížděl v 7:30 večer Rajhradem. U státní silnice očekávala jeho vůz čestná stráž sokolů, 
legionářů a hasičů v krojích a uniformách, která jej doprovázela k lípě Svobody na náměstí před 
radnicí. Prostranství bylo pěkně vyzdobeno květinami, byla tam postavena vysoká máj a na silnici 
byl prostřen koberec.“ Po slavnostním uvítání (chlebem, solí a pohárem rajhradského vína) 
promluvil pan prezident se zástupci obce, legionářů, kláštera a ostatních spolků. Podpisem do 
pamětních knih byla krátká návštěva ukončena.  

Na paměť této návštěvy bylo T. G. Masarykovi uděleno v roce 1935 čestné občanství 
Rajhradu, v témže roce nově postavená měšťanská škola byla pojmenována Masarykova jubilejní 
měšťanská škola a v roce 1938 byla na místě, kde byl Masaryk v Rajhradě přivítán, postavena 
jeho socha. Autorem sochy byl akademický sochař František Hořava (rodák z nedalekých 
Opatovic). Méně známá je skutečnost, že T. G. Masaryk navštívil Rajhrad také v roce 1882. V té 
době byl na návštěvě v Hrušovanech u svých rodičů. Se svými přáteli Leopoldovičem Radkovem 
(úředníkem knihovny v Petrohradě) a Jakubem Všetečkou navštívili rajhradský klášter a jeho 
historickou knihovnu. Masarykův přítel Všetečka uvádí, že navštívili vzácnou knihovnu a 
obdivovali obrovský glóbus zhotovený jedním z rajhradských mnichů (jedná se o samohybný 
globus benediktina Slouka). Od narození T. G. Masaryka uplynulo v letošním roce 160 let.    

Převzato z letošního dubnového čísla Rajhradského zpravodaje. 

 

Užitečné informace o vodě   
Pitná voda z kohoutku 

O pitné vodě toho málo víme a často se 
dopouštíme sami různých prohřešků, které 
vodě nejdou k duhu. Z časopisu TEST jsme 
převzali některé otázky a odpovědi, které nám 
mohou vědomosti o vodě rozšířit.  

Jak je zajištěna kvalita a zdravotní 
nezávadnost pitné vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu?  

Proces výroby a distribuce pitné vody se 
pravidelně kontroluje. U pitné vody se 
stanovuje okolo sta různých parametrů, 
kterými se sleduje její kvalita a tedy i zdravotní 
nezávadnost. Některé požadavky pro pitnou 
vodu jsou přísnější než pro vodu balenou. 

Proč se voda chloruje? 
Úplavice, cholera, břišní tyfus, dětská 

obrna, hepatitida A a další nemoci jsou 
přenosné vodou. Dostatečně zajistit bakteriální 
nezávadnost vody dokáže chlor. Ne ze všech 
kohoutků však teče chlorovaná voda. Vodárny 
používají takové technologie úpravy vody, 
které odpovídají kvalitě surové vody (filtrace, 
dezinfekce, např. plynným chlorem, 
chlornanem, ozonem, oxidem chloričitým, 
peroxidem atd., mikrofiltrace, nebo UV záření). 

Na kterém místě musí pitná voda z 
kohoutku splňovat požadavky kvality? 

Místo, kde musí pitná voda splňovat 
požadavky kvality, je kohoutek u spotřebitele. 
Vzorky pitné vody určené k rozborům se 
odebírají jak z kohoutků spotřebitelů, tak po 
trase, kudy proudí (např. vodojemy a 
přivaděče) a úpravny vody. Každoročně musí 
být obměněno 50 % odběrových míst a musí 
se vybírat metodou náhodného výběru. 

Kdo odpovídá za kvalitu pitné vody, která 
teče z kohoutků v nájemních domech a 
domech soukromých majitelů?  

Za kvalitu pitné vody odpovídají 
pronajímatelé bytů, resp. soukromí majitelé. 
Výrobce vody (resp. dodavatel) není 
vlastníkem vnitřního vodovodu a nemůže 
ovlivnit jeho stav. 

Jsou někde k dispozici informace o kvalitě 
pitné vody z veřejného vodovodu? 

Každý má právo vyžádat si od své 
vodárny údaje o tom, jaká je kvalita dodávané 
vody podle jejího posledního rozboru. Způsob 
poskytnutí není zákonem o ochraně veřejného 
zdraví dán, lze ale akceptovat různé způsoby: 
zveřejnění aktuálního rozboru na webové 
stránce vodárenské společnosti nebo jiném 
veřejně přístupném místě, zaslání výsledků 
žadateli (elektronickou) poštou nebo možnost 
osobního nahlédnutí do výsledků v sídle 
společnosti. Musí se za vyžádané informace o 
kvalitě vody platit? Informace musí být 
poskytnuta zdarma! Spotřebiteli se musí dostat 
informace o všech povinně sledovaných 
ukazatelích, kterých je okolo šedesáti. Má 
vodárna vůči spotřebitelům další povinnosti? 
Výrobce vody (resp. dodavatel) musí 
spotřebitele informovat o tom, že orgán 
ochrany veřejného zdraví mu povolil dodávat 
po určité období vodu nižší kvality. 

Pokračování v dalším čísle. 

 

Moudrá slova  
Počestnost nebo chcete-li čestnost, je mravní síla respektovat stanovená pravidla lidského soužití, 

 a to i tehdy, když mě tato pravidla přivádějí do nevýhodné situace.                            Karel Čapek 
 



 4 

 
 
Nikdo ji nevítal a asi jen málokdo ze Židlochovic ji 

vůbec viděl. A přesto byla vzácná, i když krátká. 
S manželkou možná patříme k těm, kteří ji také alespoň 
zahlédli. 

Východ slunce sledujeme z okna ráno co ráno na 
horizontu židlochovických kopců v místě bývalé cihelny, 
přesněji, za jejím vysokým komínem, který ční na obzoru. 
Jen pozornějšímu oku manželky neušlo, že na vrcholu komína je něco 
neobvyklého. Dalekohledem jsme zjistili, že jsou to dva čápi. 

Bylo to osmnáctého srpna minulého roku po sedmé hodině ranní. 
Vzhledem k ročnímu období události jsme mohli vyloučit, že čápi na 
vysokém komíně hodlají zahnízdit. Už jejich pozice, kterou na komíně 
zaujímali, nebyla pracovní. Připomínala spíš probouzení a strnulé zírání 
do nového dne na neznámém místě.  

Pravděpodobně si ho vybrali jen jako vhodné a bezpečné místo 
odpočinku na jejich dlouhé, postupné cestě na jih, započaté na jejich 
lokalitách hnízdění v druhé polovině srpna. Škoda, že takovou lokalitu 
nemáme i u nás, třeba na jednom ze dvou židlochovických vysokých 
fabrických komínů, že nepatříme mezi obce, kde se čápi usadili a jsou 
tam okrasou, svérázem krajiny a z jejich vysokého stanoviště jakýmsi 
jejím strážištěm. 

Na svém podzimním putování na jih mají čápi mnoho zastávek. Mezi 
prvními z nich je místo, kde se hejna čápů shromažďují a nám 
z nepochopitelných důvodů tam někdy uklovají nebo zraní staré anebo 
slabé členy. Jakoby jim chtěli znemožnit náročný tah, na který by neměli 
dost sil. 

„Naši čápi“ přerušili návštěvu u nás a ještě během dopoledne téhož 
dne komín v bývalé cihelně opustili. Vysoko nad ním zakroužili, jakoby si 
chtěli z výšky ještě prohlédnout místo jejich odpočinku a jeho nejbližšího 
okolí. Jistě by nám nevadilo, kdyby v tomto místě našli zalíbení a vrátili se 
k nám s úmyslem tam zahnízdit. 

 
 
 

 
 

Čápi si staví mohutná hnízda v průměru 1–2 metry, 
které ptačí pár používá po řadu let. Ke stavbě 
vyhledávají vhodná místa v blízkosti lidských sídel, 
většinou přímo v obci, na vysokých stožárech a 
komínech, kde jim lidé mnohdy předem připraví základní 
konstrukci, kterou čápi převezmou a hnízdo si dodělají 
podle své potřeby. Jejich pravidelné každoroční hnízdění 

se považuje za samozřejmé a v první polovině dubna jsou celou 
veřejností každým dnem s napětím očekáváni a s povděkem a radostí 
vítáni, když unikli na dlouhé cestě ze svého zimoviště všem 
nebezpečenstvím a nástrahám a vrátili se domů. 

Ovšem všeobecné zklamání zavládne, když se jeden, nebo dokonce 
oba čápi věrného páru zjara vůbec nevrátí. Oči mnohých se marně 
obracejí na jejich osiřelé hnízdo, odkud se již neozývá typické klapání 
dlouhých čapích zobáků, nelze pozorovat ani jejich další rituály hnízdění. 
Jejich opakované odlety a přílety s potravou, kterou v okolí hledají pro svá 
mláďata. Z hnízda nevyčnívají jejich vztyčené postavy na dlouhých 
nohou, když majestátně z výšky jejich hnízda pozorují okolí. Tam lidé jen 
doufají, že opuštěné hnízdo najde a obsadí nový pár čápů, třeba z těch, 
kteří se v něm narodili, neboť ta jeho osiřelost na ně depresivně působí. 
Někomu k takovému stavu opuštěnosti a sklíčenosti stačí, když čápi na 
podzim odtáhnou na dlouhých několik měsíců a jejich hnízda zejí 
prázdnotou.  

Toto je pohled do života čápů bílých. Jejich příbuzní čápi černí 
zaujímají jiný biotop. Jsou také plašší a vyhýbají se lidským sídlům. 
Hnízdí většinou v lese na vysokých stromech. Jejich hlavní potravou a 
snad jedinou, jsou rybky, čímž jsou škodlivější než čápi bílí, kteří mají ve 
své potravě také luční koníky, ještěrky, žáby, ale i kuřátka polních ptáků, 
myši a krtky. I když oba druhy čápů patří mezi ptáky spíše škodlivé, pro 
svůj vzácný výskyt a oblíbenost jsou celoročně chráněni. S tímto 
konstatováním jejich obliby a ochrany rádi souhlasíme.  

                                                                                  Augustin Vlašic 
 

 

 
Je to už více než sedmdesát let, kdy se na Dyji u Nových Mlýnů stala tragédie, která u nás neměla obdoby – v říčním proudu se tu tehdy utopilo 

několik desítek dětí ze školy z nedalekých Rakvic. Protože jsem již o této smutné události psal dříve, krátce jen připomenu, co tomuto neštěstí 
předcházelo.  

Koncem května roku 1936 se vydali učitelé s dětmi na školní výlet, při kterém se měli přeplavit na vorech přes Dyji u obce Nové Mlýny. Společně 
se školáky najel na vor i vůz tažený koňmi. Uprostřed řeky se koně splašili, a způsobili jeho převržení. Hodně dětí, které spadly do vody, neumělo 
plavat.  

Na památku obětem neštěstí tam nechal T. G. Masaryk postavit žulový pomník, který nese datum 26. 5. 1936 a jména všech 31 utonulých dětí. 
Celá léta stál pomník stranou očí veřejnosti před objektem čerpací stanice, skryt v keřích zlatého deště a několika vzrostlých tújí. Až nedávno byl 
přemístěn zpět k řece.                                                                                                                                                                                                      –rt– 

                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
Továrna na zpracování surového cukru (rafinerie) se začala stavět počátkem července roku 1881. Pozemky byly odkoupeny od hrušovanských 
rolníků. Tam, kde bylo ještě nezralé žito, muselo se sklidit a na jiném místě usušit.   
Na stavbě byly pro hospodáře dobré výdělky. Za dovoz kamene ze židlochovických kopců se platilo 12 krejcarů za metrický cent, později jen deset. 
Sedlák, který měl dobré koně i vůz, mohl jet za den 5 – 6krát a na vůz naložil až 22 metrických centů kamene. Do roka byl cukrovar postaven. 

� � � 

11. listopadu 1915 do základů cukrovar vyhořel. Příčina požáru nebyla objasněna. Při požáru zahynul jeden z prvních českých úředníků cukrovaru 
Jaromír Šotek.   

� � � 

Znovupostavení cukrovaru v roce 1916 a modernizované strojní zařízení téměř zcela vyčerpalo finanční prostředky společnosti. Použitý úvěr 
v tuzemsku dosáhl 12 milionů korun. Bylo nutno učinit opatření, aby podnik byl udržen a tak bylo dojednáno přistoupení finančně silné skupiny 
s nizozemskou společností La Plata. Tehdejší ředitel cukrovaru dr. Viktor Bauer přivedl z vídeňského prostředí znamenitého rakouského architekta 
Adolfa Loose, který vypracoval plány pro novou budovu cukrovaru. Loos navrhl velkorozponovou železobetonovou konstrukci monumentálního bloku 
nového cukrovaru. Ke stavbě bylo použito písku a štěrku z písečných lomů v trati Svobodný. Od stavby tam vedla úzkokolejná dráha. Na stavbě 
pracovalo 600 ruských a srbských válečných zajatců. Stavbu prováděl stavitel Neděla z Prahy, který brzy nato přesídlil do Brna. 

� � � 

Vážnost a důstojnost stavby oživila zvláštní kompozice: osmnáct středních oken bylo orámováno masivními válcovými pilastry vysokého řádu, 
  

Neštěstí na Dyji v roce 1936   
 

Hrušovanská rafinerie cukru – mozaika zajímavostí  
 

Vzácná ptačí návštěva   
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bez patek a hlavic, ale s dokonalým klasicistním účinkem, podtrženým i původně jedinou světlou barvou celé stavby. Při továrně byla zřízena výroba 
struskových cihel. Za osm hodin se jich vyrobilo 5 tisíc kusů. Pracovalo se ve dvou směnách. 

� � � 

Rafinerie měla vlastní elektrárnu. Proud se vyráběl generátorem na střídavý proud o 4 500 KWA napětí. Cukrovar dodával proud k osvětlení obce a 
k pohánění hospodářských strojů. Přebytečný proud byl odváděn do sítě západomoravských elektráren. 

� � � 

V roce 1900 bylo zpracováno denně 2 100 q surového cukru, ze kterého bylo vyrobeno 1 950 q bílého cukru. V cukrovarské kampani roce 1926/27 se 
zpracovalo 218 497 q surového cukru, ze kterého bylo vyrobeno 190 844 q bílého cukru. Z toho bylo v tuzemsku prodáno asi 115 000 q (11 500 tun) a 
do ciziny se vyvezlo 200 000 – 300 000 q.  

� � � 

V původní rafinerii se před rokem 1915 pracovalo šest měsíců. V nové rafinerii trvala kampaň 6 – 12 týdnů. V roce 1926/27 bylo v rafinerii  
zaměstnáno 1 123 dělníků, 20 úředníků a 105 stálých zaměstnanců. Muži měli průměrnou mzdu 18 – 24 Kč, ženy vydělávaly 12 – 18 Kč. Při úkolové 
mzdě dělníci vydělávali 2 – 3 krát více.  

� � � 

Adolf Loos navrhl pro Bauera také vilu, posazenou v parku nedaleko cukrovaru. Byla to první stavba na Moravě, která měla rovnou střechu. Tento 
pozoruhodný dokonale symetrický dům se dvěma terasami na koncích s typicky strohou loosovskou fasádou, byl bohužel následujícími přestavbami 
poničen.   

� � � 

Vlivem hospodářské krize v roce 1929 byl provoz cukrovaru zastaven a celý objekt uzavřen. Až v roce 1957 využil prostory národní podnik Svit 
k výrobě obuvi, později převzala výrobu obuvi firma Botex. Postupně tu bylo zaměstnáno až 2500 lidí. V současnosti tu působí firma Josef Seibel, 
která rovněž vyrábí obuv.  
 
Údaje převzaty jednak z březnového čísla Hrušovanského zpravodaje 2007, dále z Kroniky obce Hrušovan 1252–1925 od Václava Kubíčka a z díla Radomíry 

Sedlákové a Pavla Friče 20. století české architektury – 2006.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti oznamuje, 

 že sbírka pro Úpici končí v úterý 30. června 2010. 

Další dary pro humanitární sbírku budeme opět přijímat v září 
v bývalé výdejně plynu na sídlišti Družba. 

Přijímáme výhradně oděvy, ostatní věci už se nesbírají. 
Prosíme občany, aby věci neukládali ke dveřím a přinesli je 

jen ve vyhrazené době v úterý od 16 do 18 hodin, kdy je 
místnost otevřena.  
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LYMFOVEN - 

 přístrojová lymfomasáž 

Nohy jako pírko 
Odstraní celulitidu, uleví oteklým nohám, 
tvarování postavy, zrychlí odbourávání 
škodlivin a toxických látek, zabrání vzniku 
křečových žil. To vše dokáže lymfomasáž. Tato 
metoda je přirozená a lékařsky zdůvodněná. 

MASÁŽE EVA 
NÁMĚSTÍ MÍRU 22, ŽIDLOCHOVICE 

���� 605 28 22 48          
www.masazeeva.webnode.cz 

Další nabídka služeb: 

Klasické masáže, baňkování, čínské 
masáže, havajské masáže, thajské 

masáže, lávové kameny, reflexní masáže, 
Reiki masáže, relaxační masáže, sportovní 

masáže. 

Regionální turitické  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. 
 

Řádková inzerce 
DB 3+1 v Židlochovicích. Do OV možné v krátké době. Na 
bytě nevázne úvěr. Uvolnění možné 11. – 12. měsíc 2010. 

� 608 440 566. 
�  �  � 

Prodám samostatně stojící RD 5+1 se zahradou, před 
finálním dokončením fasády a úpravami před domem, 

celková plocha pozemku 500m2, ZP 120m2, 
kolaudace 2009. � 773 498 448 

�  �  � 
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Desítky v dějinách Židlochovic – 5. část  
 
1730 
V tomto roce byl po šestileté výstavbě dokončen renesanční 
jednolodní kostel o délce 37 m, šířce 12 m s věží vysokou 39 metrů. 
Kostel byl postaven na místě bývalých sedmi domů, jež byly 
vykoupeny a rozbořeny. Na stavbu nového kostela bylo použito i 
zdiva z bývalého Sboru českobratrského, jež stával nad žerotínskou 
hrobkou. Nutná voda na stavbu kostela byla vedena hliněnými 
rourami z pramenů z kopců – ze studánky sv. Jana; tento vodovou 
zůstal pak v užívání i nadále u fary. Stavbu kostela financoval tehdejší 
majitel židlochovického panství hrabě Filip Sinzendorf, který chtěl při 
tomto kostele vybudovat rozlehlý piaristický klášter se studentskou 
kolejí, ale pro nedostatek peněz nemohly být tyto plány již dokončeny. 
Vlastní stavbu kostela, který byl pak vysvěcen na Povýšení sv. Kříže  
vedl Johann Lucas Hildebrandt.  
 
1840 
19. června ve městě opět hořelo. Oheň zničil 44 domů v Blučinské 
ulici; v těchto dobách hořelo ve městě hodně často: r. 1842 hořelo 
v cukrovaru, 1843 shořelo 8 domů v Blučinské ulici, 1844 opět hořelo 
v cukrovaru a r. 1845 vyhořelo 6 domů v Nosislavské ulici. 
 
1910 
Když se v tomto roce prováděl soupis drůbeže, bylo napočítáno 
rekordní množství: obyvatelé pro svou potřebu drželi 2 895 ks slepic, 
kačen a husí. 
 
1910 
Židlochovický nový kostel, postavený v letech 1724 – 1730, pozbyl 
v tomto čase již mnohé z přifařených obcí, když pod židlochovskou 
farnost patřily v různých obdobích i tak vzdálené obce, jako Vel. 
Němčice, Křepice, Pohořelice, Přibice, Iváň, Vranovice, Měnín, 
Nikolčice, Přísnotice, Blučina, Nosislav a další. V r. 1910 obsahovala 
židlochovská farnost již jen Hrušovany, Unkovice, Vojkovice a 
Židlochovice.  Jak  ukazují  dochované záznamy,  žilo  zde  v té  době  

 

4 999 katolíků, 20 nekatolíků a 74 Židů.  

1950 
15. června začaly znovu odměřovat čas velké hodiny na věži farního 
kostela. V noci byl ciferník osvětlován.  
 
1960 
Na neděli 12. června byly vypsány volby do národních výborů všech 
stupňů a do Národního shromáždění. Ve městě bylo zřízeno 9 obvodů 
a volbám předcházela agitační činnost spojená s představováním 
navržených kandidátů. K volbám se dostavilo ve voličských 
seznamech zapsaných 818 mužů a 986 žen. Na voličské průkazy 
v jiných místech volilo 70 voličů. Do MNV v Židlochovicích bylo 
zvoleno 35 poslanců.  
 
1960 
Po provedených volbách do všech stupňů národních výborů byla 
provedena také v celém státě územní reorganizace vytvořením 
větších správních a politických celků – krajů i okresů. Byla zrušena 
řada dosavadních politických okresů – a mezi nimi i okres 
židlochovický. A tak od 13. června 1960 jsou Židlochovice běžným 
městem, součástí okresu Brno-venkov. Budovy bývalého ONV 
v Židlochovicích byly předány osmileté střední škole, lesní správě; 
budova OV KSČ byla uvolněna pro Ústav geodézie a kartografie 
apod. Předsedou nového MNV v Židlochovicích byl zvolen Karel 
Schönwälder, tajemníkem Jan Gärtner. 
 
2000 
.a židlochovickém gymnáziu proběhly první maturity. 
Po 52 letech se konalo na židlochovickém stadionu veřejné cvičení 
Sokola jako příprava na XIII. sokolský slet. 
Do provozu byla uvedena trasa cyklistické stezky Židlochovice – 
Žabčice jako součást cyklostezky Brno – Vídeň. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–.

 
 

Lysický zámek je sídlem s neobyčejně bohatou 
stavební historií, na jejímž počátku byla renesanční vodní 
tvrz. Ta se v první polovině 17. století změnila na 
renesanční a ve 30. letech 18. století na barokní zámek. 
Z barokní přestavby, která je patrně dílem brněnského 
stavitele Mořice Grimma, se do dnešní doby zachovala 
fasáda vstupního průčelí. 

Posledními šlechtickými majiteli byli od počátku 19. 
století Dubští z Třebomyslic. Za nich získal zámek 
současnou podobu komorního rodinného sídla. V jeho 
interiéru, který navozuje atmosféru šlechtického obydlí 
minulého století, lze obdivovat mimo jiné sbírku českého skla, soubory 
orientálních uměleckých předmětů. Zámecká zbrojnice obsahuje zbraně 
evropského původu od gotiky po 1. světovou válku a také ucelenou 
kolekci zbraní japonských. Za zmínku stojí také tři historické knihovny, z 
nichž jedna je věnována známé rakouské spisovatelce Marii Ebner von 
Eschenbach, rozené hraběnce Dubské. Ve druhém patře je instalován 
unikátní  soubor  ručně  malovaných  střeleckých  terčů  z 1.  poloviny  19.  

 

 
století. Pro návštěvníky je rovněž zpřístupněna zámecká 
zahrada, jejíž kolonáda s krytým ochozem je nedílnou 
součástí stavby lysického zámku. Při prohlídce zámecké 
zahrady je možno navštívit nově zrekonstruovanou oranžerii a 
nahlédnout do unikátní fíkovny. 

Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze 
upravovaná ještě počátkem 19. století, vyniká skvostnými a 
bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům, 
životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny 
Dubských z Třebomyslic. Bohaté sbírky, pořízené hlavně v 
19. století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, 

obrazy, dále pak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty 
dovezené z Orientu a pozoruhodnou sbírku historických střeleckých terčů. 

Od června do září je také možno navštívit ojedinělou zámeckou 
zahradu s promenádní kolonádou a dále pak interiér zahradního kasína. 
Součástí prohlídky zahrady je také návštěva oranžérie a zámeckého 
zahradnictví z 2. poloviny 19. století.  

Převzato z Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Okolí Brna – 2004 
 

 �   �   � 

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

�

TIP NA VÝLET – zámek v Lysicích  
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• Ještě do 17. června můžete zhlédnout výstavu T. G. Masaryk v Židlochovicích. Výstava je umístěna v Malé galerii rajhradské knihovny v půjčovní 

době.  
• Vlivem deštivého a chladného počasí letošního jara opět postihl meruňky moniliový úžeh. Choroba se projevuje vadnutím větviček po odkvětu, což 

mnozí pěstitelé mylně pokládají za následek mrazu. Židlochovický zpravodaj přinesl v červnovém čísle v roce 2006 podrobný článek o této 
chorobě.  

• V polovině května obyčejně rozkvétají akáty. Letošní deštivé a chladné květnové počasí posunulo jejich kvetení až na konec měsíce. Chladné noci 
také zpozdily vzcházení teplomilných okurek. 

• Rajhradský výtvarník Mgr. Petr Žižka vystavuje svoje koláže v Boleradicích. Od 17. června budou jeho koláže k vidění v našem informačním centru. 
• V nejbližší době bude vyrobena nová Turistická známka s rozhlednou Akátová věž Výhon. Dnes bylo uzavřeno hlasování turistů z celé České 

republiky, kteří realizaci známky svými hlasy podpořili.                                                                                                                    Mgr. Tomáš Šenkyřík 

• 13. května se uskutečnila v Gbelích další akce. Mgr. Miroslav Cvrk zde měl zajímavou přednášku s diapozitivy o zeměpisných zajímavostech měst 
Gbely a Židlochovice. O málo známých skutečnostech z historie Židlochovic pak hovořil Karel Vavřík. Tato obrazová přednáška ještě nebyla 
v našem městě uskutečněna a je druhou z jeho cyklu Židlochovické zajímavosti. Publikum ve Gbelích přijalo obě přednášky s velkým zájmem – 
bylo přítomno 37 posluchačů.                                                                                                                                                           Mgr. Tomáš Šenkyřík 

• V sobotu 22. května 2010 uskutečnil Klub turistů při Městském úřadu v Židlochovicích již 70. výšlap, tentokrát po vybraných památkách v regionu 
Židlochovicka. Autobusem jsme krátce po osmé hodině vyrazili ze Židlochovic do Nosislavi a dále přes Těšany a Žatčany do Měnína. Odtud pěšky 
po trase cyklostezky do Blučiny a pak zase kousek autobusem do Rajhradu. V Nosislavi jsme navštívili starobylý opevněný kostel sv. Jakuba 
staršího a pan farář nás pozval i na prohlídku své pozoruhodné sbírky vycpaných zvířat. Odtud jsme pokračovali do barokní kovárny v Těšanech, 
kde jsme měli domluvenou prohlídku s průvodcem. Po téměř hodinovém zajímavém výkladu jsme se vydali do Žatčan, kde se nachází hřbitovní 
kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Máří Magdaleny. Vše tu bylo velmi pěkně připraveno ke svatému přijímání a k hodům, které tu začnou příští 
týden. Pěší tůru asi 5km dlouhou jsme zvládli po cyklostezce během hodinky a na závěr po prohlídce chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradu nás 
čekalo tradiční občerstvení, tentokrát v klášterní taverně. Nutno dodat, že ceny vstupného do kulturních památek stále rostou a mnohdy odrazují i 
jinak zvídavé od samotné prohlídky.                                                                                                                                                     Mgr. Miroslav Cvrk 

• V minulém měsíci oslavili významná životní jubilea Jan Urbánek, Jan Šotnar a prof. MUDr. Peter Wendsche. Výbor základní organizace Českého 
svazu zahrádkářů jim děkuje za jejich práci a přeje jim pevné zdraví a mnoho pěstitelských úspěchů.   

• Všem milovníkům historie připomínáme knihu Jiřího Kroupy – Alchymie štěstí. V obsáhlých kapitolách autor zajímavě popisuje, jak ostatně je 
nazván i podtitul knihy, pozdní osvícenství a moravskou společnost v letech 1770 – 1810. Knihu doplňuje také velké množství reprodukcí.  

• Ve středu 21.4 2010 ve večerních hodinách se sesula část kamenné opěrné zdi, vedoucí podél chodníku pod parčíkem u zvonice. Trhliny v rohu 
staré kamenné zdi jsme objevili již před zimou, a proto byla připravena oprava zdi a její stav byl kontrolován. V úterý se trhlina začala otevírat, a 
proto jsme ihned místo zajistili – chodník i příjezd ke dvěma rodinným domům byl uzavřen. Byl přivolán statik, který naznal, že je nutné část zďi 
rozebrat s důrazem na bezpečnost práce, postavit zeď znovu a zejména řádně provázat roh zdi. Práce měly být zahájeny ve čtvrtek ráno. Ve 
středu večer však narušená zeď spadla. Společně se zdí se sesula i zemina za zdí. Událost byla nahlášena na Hasičský záchranný sbor. Protože 
nikdo neviděl zeď spadnout, nedala se vyloučit přítomnost osob či zvířat pod zdí při pádu. Proto hasiči nasadili maximum osob a techniky, aby v co 
nejkratším čase trosky zdi odstranili. Tím se vyloučila možnost tragického následku pádu zdi. 

 Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
• Ve středu 12. května proběhla v našem městě celostátní dobrovolná finanční sbírka organizovaná pod názvem Český den proti rakovině, dříve 

Květinový den. Do pořádání akce se zapojilo místní gymnázium. Studenti během dopoledních hodin prodali na ulicích, ale také ve školách, v 
nejrůznějších institucích a obchodech celkem 710 květinek. Celkový výnos sbírky činí 21 580 Kč. Pořadatelé proto touto cestou děkují všem 
dárcům za vstřícný přístup a dobrovolné finanční dary.                                                                                                                                              –rt– 

• V dubnovém čísle Židlochovického zpravodaje z roku 2006 jsme přinesli poměrně obsáhlý článek o židlochovických stavitelích Jakubu Antonínu 
Slováčkovi a Antonínu Matesovi Slováčkovi. Ti mj. postavili kostel v Hranicích na Moravě. Z internetových stránek Napajedel se můžeme dozvědět, 
výraznou dominantou města se stal „nový zámek“, postavený v letech 1764 – 1769. Zámek, jako pozdně barokní šlechtické sídlo, postavil 
židlochovický zednický mistr Antonín Mates Slováček podle plánů brněnského architekta Františka Antonína Grimma,  u kterého stavbu ve stylu 
francouzského baroka objednala Anna Marie z Rottalu, provd. z Dietrichsteina. F. A. Grimm projektoval m. j. i zámky v Bystřici pod Hostýnem a ve 
Vizovicích. Proti nim se však napajedelská stavba odlišuje svou mohutností i velkoryse řešenými vnitřními prostorami a v podstatě je ukončením 
vývoje „italské vily“ v moravském prostředí.      

• Židlochovičtí skauti pořádají poznávací soutěž pro veřejnost jakéhokoliv věku. Pokud chcete poznat památky a zajímavosti v Židlochovicích, přijďte 
v neděli 6. 6. 2010 ve 14:00 do areálu u Robertovy vily na Nádražní ulici. Vaším úkolem bude najít podle fotografie požadovanou památku a v její 
blízkosti schovaný informační letáček, který bude obsahovat informace o památce a otázku se třemi možnostmi odpovědí. Budete také muset tuto 
památku vyfotografovat (např. pomocí digitálního fotoaparátu, mobilního telefonu atd.) Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i skupiny. Kategorie 
budou: * Velcí pěšáci (soutěžící nad 15 let) * Malí pěšáci (soutěžící do 15 let nebo rodiče s dětmi – klidně i s kočárky atd.) * Kolečkáři (soutěžící na 
kolečkových bruslích, koloběžkách, kolech, na motorkách, v autech atd.) 

• Soudný a pozorný čtenář si jistě povšiml chyby, která se vloudila do letopočtu vysázení Švehlovy lípy v minulém čísle Židlochovického 
zpravodaje. Samozřejmě se jedná o rok 1934.  

 

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 
 

Zaznamenali jsme …  
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