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����   ����   ����       Ze zasedání rady a zastupitelstva města       ����   ����   ���� 

 
Vážení občané,  
dostává se Vám do rukou první číslo Židlochovického zpravodaje 

v roce 2011. Skončil rok 2010 a jsme na prahu roku nového. Přišel 
čas hodnotit, jaký vlastně byl uplynulý rok v životě a rozvoji našeho 
města. Byl to určitě rok náročný, rychlý, plný práce, rozhodnutí a 
změn. Myslím si, že to byl pro naše město rok velmi úspěšný.  

 Dovolte mi stručný výčet nejpodstatnějšího. Podařilo se, jako i 
v letech minulých, udělat něco pro životní prostředí. Vzniklo nové 
biocentrum u stadionu a byl založen biokoridor na Výhoně. Všichni 
jsme také zaznamenali zvýšený turistický ruch díky naučné stezce 
vedoucí turisty až na vrchol Výhonu k rozhledně Akátová věž.  

 Jako nejprozíravější se hodnotí aktivity pro naši budoucnost – 
židlochovické děti. Bylo postaveno dětské „Oranžové hřiště“ pro 
naše nejmenší u Robertovy vily. Rostoucí počet nově narozených 
dětí byl podnětem k přestavbě prostor kulturního klubu na novou 
třídu Mateřské školy. Základní škola na Tyršově ul. doznala po 
výměně všech otvorových prvků a zateplení fasády a střechy zásadní 
proměnu nejen co se týče vzhledu, ale přinesla i úspory ve spotřebě 
energie. Podařilo se také provést opravu zničeného povrchu 
komunikace ulice kpt. Rubena. V souvislosti s rekonstrukcí krajské 
komunikace II/425 byl zřízen bezpečnější výjezd z areálu Hasičského 
záchranného sboru. Snad stojí za zmínku, že byla doplacena posled- 

 
 

 
 

ní splátka za novou stříkačku Tatra pořízenou pro Sbor dobrovolných 
hasičů města.  

 Společenské dění v Židlochovicích probíhalo v obvyklém tempu, 
kdy naše město patří v širokém okolí mezi nejaktivnější. Toto vše 
díky fungujícím spolkovým organizacím, které valnou většinu těchto 
kulturních a sportovních akcí pořádají. Za to jim patří veliký dík.  

   V posledním čtvrtletí minulého roku proběhly volby do 
zastupitelstva a došlo k částečné změně vedení města. Zde bych rád 
poděkoval odstupujícím zastupitelům za jejich čtyřletou práci. 
Vyjadřuji také optimismus do příštích let, neboť nově zvolené 
zastupitelstvo na mě působí jako aktivní a pracovité.  

   Milí spoluobčané, mnozí z nás oslaví přelom roku v kruhu 
nejbližších, jiní nový rok přivítají v proudu oslav a zábavy. Všem 
bych chtěl popřát, abychom si poselství slavnostních chvil 
vánočních i novoročních svátků v srdcích uchovali po celý rok. 
Važme si jeden druhého, zachovávejme k sobě vzájemnou úctu a 
mějme rádi místo, kde žijeme.  

   K tomu Vám všem přeji osobně i  jménem zastupitelů a 
pracovníků městského úřadu hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně 
trpělivosti při řešení osobních problémů i při každodenní práci.  

 Šťastný a úspěšný nový rok!   
Vlastimil Helma, starosta                                                                                                    

 
 
 

 
 
 

Výběr z usnesení RM 19. listopadu 2010 
RM pověřuje: 
� Ing. Ivo Janebu, Mgr. Petra Francána, a Růženu 

Strašákovou, výkonem funkce oddávajícího, 
schvaluje jejich účast na slavnostních obřadech 
(vítání občánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, 
přijetí nejlepších žáků místních škol, přijetí 
maturantů místního gymnázia, účast na 
slavnostních akcích u příležitosti významných 
událostí státu a města Židlochovice) a stanovuje, 
že jsou tito členové zastupitelstva města 
Židlochovice při slavnostních obřadech oprávněni 
užívat závěsný znak. 

RM  schvaluje: 
� zástupce města ve společenství vlastníků 

bytového domu Coufalíkovo č. p. 358 Ing. Jiřího 
Dobyška 

RM jmenuje: 
� jako další členy povodňové komise města 

Židlochovice: Mgr. Tomáše Šenkyříka, Ing. Jana 
Vitulu, Ing. Janu Královou, Lenku Brázdovou a 
Ing. Zdeňku Koutnou – jednatel komise   

� zřídit pracovní štáb povodňové komise ve složení: 
Petr Svoboda (HSDS), Ing. Jiří Dobyšek, Ing. 
Martin Dratva, Jaroslav Goš, Miroslav Povolný, 
Libor Frank (zástupce VAS a.s.) 

RM zřizuje: 
� pro volební období 2010 – 2014 tyto komise: 

– komise technická, – komise ochrany veřejného 

 

 
pořádku, – komise sociální a zdravotní, – komise 
školská, – komise kultury, – komise sportu, 
– komise životního prostředí, – povodňová komise 
města  

RM ukládá: 
� starostovi města připravit návrh personálního 

obsazení jednotlivých komisí 

Výběr z usnesení RM 1. prosince 2010 
RM ukládá: 
� urgovat na SUS zajištění odvodnění mostu 

Výběr z usnesení ZM 3. prosince 2010 
ZM volí: 
� starostu města Vlastimila Helmu zástupcem 

města Židlochovic v těchto právnických osobách: 
– Region Židlochovicko, – Vodovody a kanalizace 
Židlochovicko,-Cyklistická stezka Brno-Vídeň, – 
Svaz měst a obcí ČR, – KTS Ekologie s.r.o. 

� místostarostu Mgr. Tomáše Šenkyříka zástupcem 
města Židlochovic v těchto právnických osobách: -
Svazek obcí Region Cezava, – Sdružení obcí a 
měst jižní Moravy 

ZM zřizuje: 
� pětičlenný finanční a pětičlenný kontrolní výbor 

zastupitelstva města Židlochovic 
ZM schválilo: 
� členy finančního a kontrolního výboru: finanční 

výbor: Mgr. Martin Hladký, Růžena Strašáková, 
Ing. Ivo Janeba, Magda Ivičičová;  

 

 
kontrolní výbor: Jan Šotnar, Mgr. Petr Francán, 
Ing. Pavel Grygar, Hana Schönwälderová 

ZM zvolilo: 
� předsedou kontrolního výboru Jana Šotnara 
ZM zvolilo: 
� předsedou finančního výboru Ing. Ivo Janebu 
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z obsahu: 

Starosta Vlastimil 
helma do nového roku � 

Starostové v okolních 
obcích �  uplynulý rok 
na ZŠ � Zimní údržba 
komunikací � jaký byl 
podzim 2010 � ZELENÝ 

HORIZONT v PROMĚNÁCH 
ČASU � Ignác lengelacher 
-Dietrichsteinský sochař� 

Jednička v dějinách 
Židlochovic – 1. část  � 

Ananasy ze Židlochovic�  
Tip na výlet: Malovaný 

sklep v Šatově � 
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 Vážení občané,  
   již rok platí „chodníková novela“ neboli zákon, který převádí povinnost uklízet chodníky na jejich vlastníka. V našem městě je v současnosti 

15 175 m chodníku (nepočítáme sadové a parkové cesty), dále je při zimní údržbě udržováno 12 km vozovek. Město Židlochovice zajišťuje zimní 
údržbu dodavatelsky na základě výběrového řízení a roční náklady na ni činily průměrně 250 tis. Kč. V letošním roce budou náklady vyšší z důvodu 
vydatných sněhových srážek v počátku roku. Zimní údržbu komunikací provádí firma pana Františka Švaříčka, která byla vybrána na základě 
výběrového řízení v říjnu 2009 na období 30. 11. 2009 až 31. 3. 2012. Údržbové práce jsou účtovány dle skutečně provedených úkonů za ošetřený 
metr komunikace.  

   Na základě plánu zimní údržby komunikací je udržováno 12 619 m chodníků. Město je rozděleno na úseky podle kategorie naléhavosti údržby. 
Dodavatelská firma zajistí na těchto úsecích odstraňování sněhu a posyp náledí do určité stanovené doby. Ta je pochopitelně odstupňována podle 
naléhavosti a frekvence dopravního využití komunikace. Údržba vozovek je rozdělena na 3 časové vlny, kdy každá by měla trvat 2 hodiny. Při údržbě 
chodníků budou v I. vlně údržby ošetřeny všechny chodníky v centru města a chodníky vedoucí k občanské vybavenosti (školy, lékaři, úřady) – doba 
trvání cca 3 hodiny. V II. vlně budou ošetřeny chodníky na sídlišti Družba a v obytných částech města ve svahu (4 hodiny) a v III. vlně chodníky 
v obytných a ostatních okrajových částech na rovině (6 hodin). Část méně frekventovaných chodníků, kde je možné využít chodník na protější straně 
ulice, nebude v zimě udržována. I tak předpokládáme, že údržba chodníků bude trvat 13 hodin. (Plánky údržby chodníků a vozovek najdete na 
internetových stránkách města – www.zidlochovice.cz.)  

Je důležité upozornit, že město zajišťuje jen zimní údržbu místních komunikací a tím nejsou vlastní přístupové chodníky a vjezdy k jednotlivým 
nemovitostem. Dále upozorňujeme, že město nezodpovídá za závadu způsobenou sousední nemovitostí a to například spadem sněhu ze střechy 
domu a dále zejména vodou vytékající ze střešních svodů na místní komunikace (nebezpečí vytvoření ledovky).  

 Všem nám jistě jde o to, aby chodníky byly v zimním období uklizeny a co nejlépe sloužily svému účelu, tedy bezproblémové chůzi občanů města. 
Proto bychom jistě všichni přivítali, kdyby jako dříve bylo ctí i prestiží majitelů domů starat se o to, jak vypadá chodník před jejich nemovitostí. Velice 
děkuji občanům, firmám a dalším institucím, kteří i po změně zákona o pozemních komunikacích nadále uklízejí chodníky před svou 
přilehlou nemovitostí.                                                                                                                                                             

Vlastimil Helma, starosta  
Starostové okolních obcí v novém volebním období 

V listopadu minulého roku proběhly v zastupitelstvech obcí volby starostů. Přinášíme jména starostů okolních obcí: Blučina – Josef Srnec 
(Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP 09), Hrušovany u Brna – Miroslav Rožnovský (TOP 09), Nosislav – Pavel Fröhlich (Sdružení 
nezávislých kandidátů), Vojkovice – Mgr. Karel Klein (Sdružení kandidátů Vojkovice 2010), Žabčice – Mgr. Vladimír Šmerda (ODS).                       –rt- 
 
Informace pomocí SMS zpráv (opakovaná zpráva) 

 Několik let existuje „Systém informací v krizových a mimořádných situacích“, zasílaných formou SMS na Váš mobil. Na jeho vzniku se podílel 
Jihomoravský kraj a hradí 2 SMS zprávy za měsíc. Od letošního roku využívá město tento systém v omezené míře (2 SMS hrazených JMK) pro 
zasílání informací z běžného dění města s informacemi z úřadu, pozvánky na akce pořádané městem Židlochovice a podobně.  

Občany tato služba nestojí vůbec nic. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon vlastní téměř každý, je informace během jedné vteřiny u každého z 
Vás. Jde o poměrně nový informační kanál, proto zopakuji ještě jednou způsob přihlášení do systému pomocí SMS zpráv. Je třeba napsat SMS zprávu 
ze svého mobilního telefonu ve tvaru:  

JMK mezera ZIDLOCHOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO 
POPISNÉ     

Příklad: JMK ZIDLOCHOVICE INFORMACE ANO NOVAK ANTONIN*MASARYKOVA*262  
Tuto zprávu zašlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této SMS zprávy je 3 Kč. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu 

potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Všechny zprávy Vám budou zasílány bezplatně. Pokud se budete chtít kdykoli ze 
systému odhlásit stačí zaslat zprávu:  

JMK mezera ZIDLOCHOVICE mezera INFORMACE mezera NE  
Tento informační kanál považuji za velmi důležitý a podle mého názoru by neměl chybět v žádné domácnosti.  
Více informací najdete na http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/zidlochovice.html  

Vlastimil Helma, starosta  

ZM rozhodlo: 
� odkoupit pozemky p. č. 2135 a p. č. 2136 (405 m2 

lokalita Výhon – u sochy sv. Jana) v k. ú. 
Židlochovice za cenu 30 Kč/m2. 

� ZM rozhodlo: 
� obnovit kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši 

3mil.Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% p. a., splatnost 
úroků měsíční, se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu smlouvy 

ZM schvaluje: 
� dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0214573429 

ze dne 22. 6. 2010, který je přílohou tohoto 
usnesení. 

Výběr z usnesení RM 3. prosince 2010 
RM rozhodla: 
� zařadit opravu střechy ZŠ Židlochovice do  

 

      prioritních akcí města roku 2011 
 RM ukládá: 
� uzavřít Smlouvu o dílo na údržbu městského 

rozhlasu na rok 2011 s p. Milošem Chmelem 
RM schvaluje: 
� zásady pro stanovení nájemného u nájemních 

vztahů k bytům v majetku města Židlochovice od 
roku 2011 

� nové nájemní smlouvy na pronájem bytu budou 
uzavírány na dobu určitou, jeden rok  

� stanovení výše nájemného pro byty v majetku 
města Židlochovice: 40 Kč/m2/měsíčně za byty se 
sníženou kvalitou a 50 Kč/m2/měsíčně za ostatní 
byty  

RM souhlasí: 
� s přerušením provozu v MŠ v období od 27. 12. 

2010 do 31. 12. 2010 
 
 
 

RM ukládá: 
� vypsat výběrové řízení na projekty – výměna 

kotelny ZŠ, Tyršova 611 a zateplení MŠ, sídl. 
Družba 673  

RM ukládá: 
� svolat jednání s investorem „Vily Nandin“, 

podavateli petice a vedení města k projednání 
petice občanů proti změně územního rozhodnutí , 
které by umožnilo stavbu „Vily Nandin“ na 
pozemku parc. Č. 649/7 v ulici Zámecké. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kresba EV 
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Proměnlivý podzim 2010 
Skutečné zimní počasí je již v plném proudu (i když jeho nástup byl značně opožděn) a i přes 

předvánoční shon se pokusím zhodnotit uplynulý podzim. Byl charakterizován brzkým a razantním 
nástupem ještě na konci prázdnin a příjemným trváním až do konce listopadových dnů. Celkově bylo 
září normální, říjen chladný a suchý, listopad výrazně teplý (rekordní maximální teplota za posledních 
20 let). A nyní k jednotlivým měsícům podrobněji. 

Když se na září podíváme zpětně, zase tak špatné úplně nebylo. Nepříjemný byl jen rychlý nástup 
podzimního počasí (teploty kolem +18°C) na konci prázdnin, který vydržel po celou první třetinu měsíce 
a pak deštivý a chladný závěr (teploty kolem +12°C). Mezi těmito obdobími panovalo většinou slunečné 
a relativně teplé počasí, i když na letní hodnoty se teplota již nedostala. Celkově bylo září teplotně 
slabě podprůměrné (+13,64°C, odchylka -0,96°C). Vzhledem k mimořádně deštivému závěru jsme se 
opět dostali nad srážkový průměr (58,5mm představuje 136,0% normálu). Na maximální hodnotu 
+24,5°C se teplota symbolicky dostala poslední den astronomického léta (22. září), na minimum 
+3,8°C poklesla o dva dny dříve 20. září. Letního dne jsme se tedy nedočkali a v letošním roce se už 
žádné neobjevily. Chladnější úvod měsíce měl za následek přepis minimálních teplot pro příslušné dny 
(6. a 7. září). Největším kladem letošního září byla skutečnost, že se počasí na hody začalo výrazně 
zlepšovat a to se odrazilo na počtu a spokojenosti návštěvníků. Citelné ochlazení v závěru měsíce pak 
způsobilo, že se na vrcholcích moravských hor objevily první sníh a námraza (30. září poprašek na 
Šeráku a Lysé hoře). 

Nejteplejší bylo září v roce 1999 s průměrnou teplotou +18,1°C (odchylka +3,5°C) a celkem s 11 
letními dny a 27 dny s teplotou vyšší jak 20°C. Nejstudenější září bylo v roce 1996 s průměrnou 
teplotou +11,6°C (odchylka -3,0°C) a žádným letním dnem (maximální teplota +24,6°C) a jen 4 dny 
s teplotou nad 20°C. 

Říjen byl celkově chladný a suchý. Průměrná teplota činila +7,67°C (odchylka -1,43°C), srážek 
spadlo výrazně podprůměrných 9,5mm (21,1%). Většinou převládalo typické podzimní (již „dušičkové“) 
počasí s nízkou oblačností a mlhami (případně s mrholením). Zejména v první polovině měsíce počasí 
občas ukázalo přívětivou tvář „babího léta“ s nízkými ranními teplotami a slunečným svitem přes den 
(teploty šplhaly až na +19°C). Druhá polovina pak již byla výrazně chladnější a to i s výskytem ranních 
mrazů. Poslední dny pak byly slunečné, teplé (až +15°C) a větrné. Srážek bylo celkově velmi málo, 
pršelo jen 6 dnů. A tak po několika srážkově nadprůměrných měsících byl říjen velmi suchý. Na 
zmíněnou maximální hodnotu +19,0°C vystoupila teplota dne 7. října, nejnižší hodnotu -2,7°C jsem 
zaznamenal 27. října. Ranní mrazík se objevil celkem ve 4 dnech. Bouřku ani sněžení jsem 
nezaznamenal. Poslové zimy havrani přiletěli letos o 9 dnů dříve, než je obvyklé (13. října). 
V souvislosti s chladnějším počasím se ve druhé polovině měsíce vyskytovala slabá sněhová pokrývka 
na hřebenech hor (nejvíce 20cm měla Lysá hora v Beskydách dne 26. října, sněhové přeháňky se 
objevily i na Vysočině). 

Nejteplejším říjnem za posledních 20 let byl ten v roce 2000 s průměrnou teplotou +13,0°C 
(odchylka +3,9°C) a celkem 18 dny s teplotou vyšší jak 15°C. Nejchladnějším pak byl říjen 2003 
s průměrnou teplotou +7,2°C (odchylka -1,9°C) se  4 dny s teplotou nad 15°C, s 5 dny s ranním 
mrazem a minimální teplotou -4,6°C. 

I přes rychlý (i když pozdní) nástup zimy na konci měsíce byl listopad většinou teplý (byl jen o 
0,7°C chladnější než předchozí měsíc). A tuto bilanci nedokázalo změnit ani výrazné ochlazení (a 
sněžení) v úplném závěru. V první polovině měsíce byla dokonce ve třech dnech (1., 5. a 13.) 
překonána maximální teplota pro tyto dny. Hodnota +20,5°C naměřená 5. listopadu je vůbec nejvyšší 
listopadovou teplotou od roku 1990. V tomto období jsme si ještě užili nádherných slunečných dnů a 
příchodu zimy vůbec nic nenasvědčovalo. V polovině měsíce se počasí začalo postupně „kazit“ a my 
jsme si s lítostí uvědomili, že zima je již za dveřmi. A skutečně, mrazivé počasí se sněžením postupně 
zavládlo po 25. listopadu. I přes tento zvrat vyšla průměrná teplota +6,93°C (výrazná odchylka 
+3,13°C) a jednalo se tak o 4. nejteplejší listopad za posledních 20 let. Srážkově byl listopad slabě 
podnormální (12 dnů s měřitelnými srážkami) a to zejména díky deštivějšímu (sněhovému) závěru. 
Spadlých 35,7mm srážek představuje slabě podprůměrných 87,1% normálu. Vzhledem k ochlazení 
nakonec mrzlo (5 dnů) a objevila se sněhová pokrývka (3 dny). Minimální teplotu -5,0°C jsem naměřil 
28. listopadu. I na horách se sníh vyskytoval je sporadicky, „větší“ nadílka přišla až v závěru měsíce 
(Šerák 29cm, Lysá hora 29cm, Svratouch 25cm). Sněhová pokrývka tak ležela poslední listopadový 
den na celém území republiky.  

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka +3,7°C), s nejvyšší 
teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se zápornou teplotou a žádným sněžením. 
Nejchladnějším listopadem se stal ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C, odchylkou -2,4°C, 
nejnižší teplotou -11,0°C dne 23. listopadu, 15 dny s mrazem (z toho bylo 9 dnů s celodenním mrazem) 
a 11 dny se sněhovou pokrývkou. 

Zima již více než měsíc drží vládu nad počasím a tak se nemůžeme divit, že prosinec byl skutečně 
zimní (v úvodu měsíce dokonce napadlo rekordní množství sněhu za prosinec od roku 1990). A pokud 
zrovna Vánoce přes slabou oblevu nebyly úplně podle zažitých představ (alespoň co se počasí týká), 
snad nám to zima ještě vynahradí, i když může být určitě přívětivější než mrazivé projevy prosince nebo 
například lednové přívaly sněhu v loňské zimě. Nám všem pak přeji klidný a pohodový rok 2011. 

Ing. Karel Král 

75 let městem 
Kino zas tu nebude, 
do Hrušovan choďte, 
kulturní své nároky 
náležitě kroťte. 

Koupaliště není tu,  
Unkovští je staví.  
Snad tam dají měšťákům 
Také kousek zdraví.  

Z Vojkovic zas naděje 
kyne nám na úsvit,  
že v zimě tam měšťáčky 
možná nechaj bruslit. 

Damoklův meč nad námi 
proklatě už visí. 
Ať nejsme zas dědinou, 
jak jsme byli kdysi. 
 

Převzato z MESMERSKÝCH NOVIN, které vyšly 
v srpnu 1948. Vydali Mesmeři -   

stolní společnost několika vrstevníků, která 
vznikla v době nacistické okupace, kdy český 

kulturní a společenský život ochaboval. Trocha 
politického protestu, trocha recese. 

V rámci oslav 600 let Židlochovic pořádali 
Mesmeři 28. srpna 1948 slet, který se odbýval 
v parádní světnici u Kaplů. Na další den byla 

připravena návštěva muzea s instalací 
mesmerské výstavy. 

Za letopočet první písemné zmínky o 
Židlochovicích se ještě donedávna považoval 

rok 1349. Mesmeři byli jedinými, kteří ve 
městě slavili toto výročí.  

 (Poznámka redakce: V současnosti jsme se 
dopátrali první písemné zmínky v roce 1237.) 

V rubrice Zprávy klubovní je poznamenáno, že 
klub vyhlásil nadplán. Odevzdal-li ve dvou 

letech na sokolovnu a kostelní schody téměř 
Kč 100 000, chce v příští dvouletce odevzdat 

nad Kč 100 000. 

� � � 
Moudrá slova 

Příčinou krize je morální bída. Přelom 
hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy 
samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat 
hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní 
bídu. 

Mravní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, 
kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi.  

Hrozím se důsledku tohoto omylu. 
V postavení, v němž se nacházíme, 
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a 
kombinací. Potřebujeme mravná stanoviska 
k lidem, k práci a k veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, 
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat 
pracující, dělat to co nás pozvedlo z poválečné 
bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření 
výnosnější, žádoucnější a čestnější než je 
lenošení a mrhání.  

Je třeba překonat krizi důvěry technickými 
zásahy – finančními a úvěrovými ji však 
překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru 
lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem.                   

Tomáš Baťa v roce 1932 
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Začíná nový kalendářní rok, a tak je možné ohlédnout se zpět a zdokumentovat činnost Základní školy v Židlochovicích  
v uplynulých měsících minulého roku. 

• 23. ledna 2010 odjelo 45 žáků 7. ročníku na lyžařský výcvikový kurz 
do Dolní Moravy pod Králickým Sněžníkem. Vedoucím kurzu byl Mgr. 
Lukáš Přichystal, zdravotní péči o mladé lyžaře zajišťovala paní Lenka 
Brázdová. 

• 2. února 2010 se konal zápis dětí do 1. třídy. Na 50 rodičů přivedlo 
své děti. Z nich byl některým povolen odklad povinné školní docházky, 
někteří zvolili jinou školu. V září nastoupilo 39 žáčků do dvou prvních 
tříd. 

• Od 26. února 2010 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol.   
Žáci na 1. stupni dostávají dvakrát týdně ovoce, nebo ovocné šťávy. 
Cílem programu je podpořit správné stravovací návyky u mladých lidí.  

• V březnu jsme si připomněli Den učitelů a oslavili ho relaxací v hotelu 
Termál v Pasohlávkách. 

• Od března do června absolvovali žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik 
v bazénu v Hustopečích 

• V tomto roce došlo také díky paní Mgr. Martině Bartákové (vedoucí 
Odboru školství, sportu a kultury při MěÚ Židlochovice) k velmi 
intenzivní spolupráci školy a knihovny. MK připravila pro žáky celou 
řadu nových projektů a programů. Noc s Andersenem, kdy děti 
přespávaly v knihovně, musela být pro jejich obrovský zájem rozdělena 
na 3x. Žáci 1. až 6. ročníku navštěvují pravidelně knihovnu v rámci 
hodin českého jazyka. V červnu prvňáčci předvedli, jak se naučili pěkně 
číst, byli velkým mečem pasováni na čtenáře a obdrželi dekret a 
pamětní medaili. 

• 14. dubna uspořádal Školní atletický klub 1. kolo soutěže pro nejmenší 
atlety Šmoula Kids athletics cup v areálu na Tyršově ul. Pozvání 
přijaly i okolní školy. 2. kolo se konalo v neděli 18. dubna společně 
s Během zdraví. Do organizace závodů se aktivně zapojil Školní 
atletický klub v čele s panem učitelem Mgr. Lukášem Přichystalem, 
který navrhl nové trasy v mladších kategoriích. Starší žáci školy 
pomáhali s hladkým průběhem závodů přímo na trati. Nové pojetí Běhu 
zdraví přilákalo na start celkem 136 atletů v žákovských kategoriích. 

• V jarních měsících se žáci 2. a 6. ročníku zúčastnili projektu Hasík, kdy 
pracovníci místního HSZ seznamovali děti s riziky a s prevencí požárů, 
se svou prací i s vybavením. Teoretické hodiny byly završeny 
prohlídkou areálu HZS v Židlochovicích. 

• 6. května jsme uspořádali vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 1. 
stupně v MKK. Učitelky s dětmi připravily krátký kulturní program, který 
byl gratulací maminkám a babičkám ke Svátku matek. Také díky 
drobnému občerstvení, které připravili rodiče, jsme všichni strávili 
příjemné odpoledne. 

• Spolupráce s MŠ probíhala zejména při přípravě předškoláků pro 
vstup do 1. ročníku ZŠ. Ti navštívili budovu školy, aby se seznámili se 
školním prostředím, do kterého přijdou po prázdninách. Přípravě i 
samotnému zápisu byla věnována velká pozornost, do přípravy se 
zapojily všechny vyučující 1. stupně a speciální pedagožka a školní 
psycholožka. S rodiči budoucích prvňáků se sešly obě vyučující a 
předaly jim důležité informace pro úspěšný vstup do školy. Naši žáci 2. 
stupně v rámci pracovních činností a volitelných předmětů domácnost 
a pěstitelství navštěvovali děti v MŠ, pomáhali jim hlavně při výtvarných 
činnostech (keramické hrátky, apod.) a vznikaly krásné sociální vazby. 

• V   červnu  2010  odešlo  ze  ZŠ   na   gymnázia  a  do středních škol  
 

 

celkem 90 žáků.  Na  gymnázium  na  osmileté  studium z   5. ročníku  
zamířilo 8 žáků a na 4letá gymnázia z 9. ročníku odešli studovat 2 žáci.  
Na SOŠ a SOU s maturitou bylo přijato 41 žáků. Celkem tedy přes 
50% žáků bylo přijato do maturitních oborů. 

• V květnu a červnu se třídní kolektivy vydaly prakticky poznávat krásy 
naší vlasti prostřednictvím školních výletů. 

• V červnu byla ukončena výuka o 4 dny dříve z důvodu zahájení 
stavebních prací na zateplení obvodového pláště budovy ZŠ na 
Tyršově ul. včetně výměny oken a dveří. Činnost v interiéru stavební 
firma ukončila 25. srpna, ale rozlehlost budovy kladla mimořádné 
nároky na uklízečky a údržbáře školy, aby připravili školu na zahájení 
provozu. Vyučování na 2. stupni přes značné úsilí začalo až 6. září. Na 
projekt v celkové investiční hodnotě 11 820 000 Kč byla získána dotace 
ve výši 7 500 000 Kč. Vzhledem k rozlehlosti objektu jsme se velmi 
zabývali barevným řešením fasády a jsme rádi, že se mezi občany 
setkává v naprosté většině s pozitivním ohlasem.  

• Od 1. září 2010 se plně rozjel projekt EU Peníze školám – Podpora 
vzdělávání v ZŠ Židlochovice. Cílem projektu je prostřednictvím 
nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání 
na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 
metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických 
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických 
pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se 
žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací 
výuky prostřednictvím dělení hodin, především v českém a anglickém 
jazyce. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků ve škole a pro naši školu 
činí 2 342 019 Kč. Doba realizace projektu je 30 měsíců (srpen 2010 – 
leden 2013). 

• V polovině září byl jako každý rok připraven pro žáky 6. ročníku 
dvoudenní adaptační program v RS Kutiny na Vysočině. Jeho cílem 
je stmelit nově vzniklé třídní kolektivy a usnadnit žákům přechod na 2. 
stupeň ZŠ. 

• 30. září jsme si připomněli 50. výročí otevření školy. Připravili jsme 
rozsáhlou výstavu, která těch uplynulých 50 let zmapovala. Na vernisáž 
byli pozváni bývalí učitelé i žáci, kteří ve školním roce 1960/61 školu 
navštěvovali. V družném hovoru plném vzpomínek mnozí poseděli do 
pozdních večerních hodin. Do konce listopadu bylo možné výstavu 
shlédnout v MKK. 

• 9. listopadu jsme zorganizovali pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče 
Burzu středních škol, na které zástupci SŠ prezentují své organizace 
a nabízené studijní obory. Burzu pořádáme již několik let, letos 
podruhé probíhala v kulturním sále Masarykova kulturního domu a 
pozvali jsme i vycházející žáky z okolních škol. Prezentace se setkala 
již tradičně s úspěchem a byla velmi pochvalně hodnocena, jak ze 
strany rodičů, tak především ze strany zástupců SŠ, kterých tentokrát 
přijalo pozvání rekordních 29.  

• Škola vydala během roku dva školní zpravodaje, v nichž rodiče 
nalezly důležité informace o organizaci školního roku, hodnocení 
výsledků vzdělávání, o činnosti školní družiny, práci zájmových útvarů 
a podobně. 

Za vedení školy i celý pedagogický sbor přeji občanům Židlochovic 
pohodu a zdraví v nastávajícím roce 2011. 

       
  Ing. Jana Králová, ředitelka ZŠ 

Uplynulý rok 2010 na základní škole 
 

Moudrá slova 

Růže krásně voní, ale rodí se mezi trny. Tak i vzdělání a ctnost jsou krásná věc, ale cvičení, jimiž si je 
získáváme (práce a kázeň), se zdají být trnité. 

Jan Amos Komenský 
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Pozorujeme je z okna na 

mohutných topolech ve 
stromořadích ohraničujících 
panorama našeho výhledu 
jihozápadním směrem. V zimě, 
zbaveny listí, stojí strnule, že ani vítr 
nemá dost sil, aby zřetelněji pohnul 
jejich korunami, kterými lehce 
proniká, sotva stačí letmo zašumět 
na pozdrav. Topolová stromořadí 
lemující silnici a řeku Svratku do Vojkovic jsou průhledná, holé stromy 
v tom období nebrání výhledu do krajiny a naše panorama se 
rozšiřuje na vzdálenější obzor. Nebrání tomu ani ostatní dřeviny, lípy, 
jasany, duby, břízy, vyplňující mezery mezi dominantními topoly. 

Žel, v zimním období nebrání ani průniku intenzivního hluku 
z provozu motorových vozidel na silnici, kterou lemují a nechrání proti 
němu svoje okolí. Podle pravidelného rozmístění topolů ve 
stromořadích můžeme vyloučit, že tam vyrostly samovolně náletem 
semen přinesených větrem od neznámých dárců, z bůhví jaké dálky. 
Jistě mají původ v umělé sadbě odrostlých sazenic předem 
vypěstovaných. Vyrostli z nich většinou stromoví obři, kteří jsou mezi 
ostatním stromovím v přírodě výraznými krajinotvornými prvky. Topoly 
jsou velmi často využívány k ozelenění krajiny. Rychle rostou a 
v poměrně krátké době dosáhnou žádoucích rozměrů pro sledovaný 
účel. 

Jedna z nejzajímavějších proměn stromořadí je jejich jarní 
květenství a rašení. Stromy vstupují do vegetačního období, patrného 
na rozvíjení zimních pupenů, na dozrávání a rozletování semen a 
následující mohutnější vývojové etapě, růstu a zvětšování listů. 
Všechny tyto jarní proměny odstartovává teplo a světlo jarního slunce. 

Květenství je nepřehlédnutelné, dává o sobě zřetelně vědět 
v blízkém i širokém okolí. Stromy uvolňují a větru odevzdávají miliony 
bíle ochmýřených semen, aby je roznesl po krajině. Jejich zdroj je 
bohatý a tak dlouhý čas poletují vzduchem a snášejí se k zemi 
způsobem připomínajícím padání lehkých sněhových vloček.  

Ochmýřená semena dopadají všude, kam je vítr zanese a ani 

na zemi jim nedá pokoj, 
pohrává si s nimi, fouká je 
z místa na místo. Buď 
z bezradnosti, nebo 
z rozmařilosti je fouká oknem i 
do bytů, balkonů a na další 
mnohá místa, kde komplikují 
úklid a tím vzbuzují i nelibost 
některých lidí nad tímto 
přírodním jevem. Jenže topoly 

nedbají. Příroda je vybavila schopností vypouštět miliony semen, 
která by se měla někde uchytit a ujmout. Přesto jen málo z nich najde 
v přírodě místo pro svoje přirozené uplatnění a i při své vysoké 
klíčivosti dá vzniknout novému jedinci. Ale ani ten nemá většinou 
žádnou jistotu dalšího růstu, neboť je většinou obětován, jako 
nežádoucí nálet, ve prospěch jiných rostlin na dané lokalitě. 

Jarní obnovené listí topolů v zeleném horizontu mění ráz krajiny. 
Jejich koruny zmohutní, tíží svého listí se rozpřáhnou, dotknou se 
sousedů a většinou s nimi okrajem prolnou. Tak společně odolávají i 
větru, lépe než v zimě, kdy se stromořadím volně prohání. A tak 
stromy, teď plnou zelení pro následující vegetační období vybavené, 
vyvíjejí snahu poporůst co nejvíce do výšky i do šířky, aby dosáhly 
mohutnosti, která se od topolů, jako rychle rostoucích dřevin, 
očekává. Každý topol přitom formuje svůj habitus jinak, podle druhu, 
od výrazně košatých po štíhlé pyramidální.  

I náš pohled na zelený horizont se časem mění. Zimní aspekt 
strnulosti střídá období plodného jara s poletujícími lehkými chomáčky 
semen, přes období plné letní vegetační síly s bohatým olistěním 
stromů, působící jako zelená krajinná hradba na našem obzoru. I toto 
období má svůj vyměřený čas trvání, nenápadně končí a uvolňuje 
místo období barevně pestřejšímu, podzimnímu, kdy i topoly zahýří 
barvami jakoby na rozloučenou s uplynulým vegetačním obdobím. 
Postupně shazují svůj pestrobarevný šat, list po listu spadá, opouští 
mateřský strom a pokrývá zemi ve vegetačním cyklu proměn v čase, 
které v zeleném horizontu sledujeme.  

Augustin Vlašim

  

�   �   � 

 

Jak jsme z Vídně přivezli Betlémské světlo 

V sobotu 11. 12. 2010 se 17 židlochovických skautů a skautek vydalo do Vídně převzít 
Betlémské světlo. Připojili jsme se k výpravě za Brno-venkov, která čítala kolem 140 osob. Protože 
jsme vyrazili brzy ráno, stihli jsme si ve Vídni projít vánoční trhy i vidět zasněžené centrum města a 
nejvýznamnější památky. Počasí nám příliš nepřálo, proto každý uvítal i možnost zahřát se 
v kavárně u šálku kávy a čaje. 

Vyvrcholením dne byla mše v salesiánském kostele Neuerdberg, při které proběhlo samotné 
předání Betlémského světla, které přivezli z Betléma rakouští skauti. V kostele se shromáždily 
stovky skautů a skautek z 15 především evropských zemí, ale nechyběli například ani zástupci 
amerických skautů. Betlémské světlo hořelo v průčelí kostela a každý, kdo jej šel za danou zemi 
převzít, pronesl několik slov ve svém jazyce. Bylo velmi zajímavé sledovat kroje nejrůznějších 
provedení a barev a naslouchat cizím řečem…Závěrem mše se již kostelem šířila krásná světelná 
vlna, jak se světlo spontánně předávalo dál mezi jednotlivci.  

Nejen že jsme viděli mnoho skautů z různých zemí, vánočně naladěnou Vídeň a přivezli jsme Betlémské světlo, ale po cestě v autobuse 
jsme si měli možnost popovídat i s řadou přátel – skautů a skautek z okolních obcí – se kterými se v průběhu roku často ani nepotkáme. Celý 
den tak byl i přes nepřízeň počasí krásným předvánočním zážitkem. 

 
Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen, www.strediskohrozen.cz 

Zelený horizont v proměnách času 
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Jednička v dějinách Židlochovic – 1. část  

1851 
V roce 1850 byla v Židlochovicích zřízena Národní garda. Na její 
vyzbrojení byla pořádána sbírka, která vynesla 149 zlatých, a Florent 
Robert z cukrovaru věnoval 400 zlatých. Z těchto peněz bylo zakoupeno 
36 mušket za 504 zlatých, za mosazný buben se zaplatilo 17 zlatých, za 
tiskopisy 3 zlaté, židlochovský puškař za seřízení pušek dostal zaplaceno 
25 zlatých. Garda pak byla rozpuštěna v říjnu 1851 a měla tehdy 36 
gardistů včetně 3 důstojníků se zbraněmi a 46 gardistů beze zbraně. 
Zbraně byly odevzdány 27. listopadu 1851 na nádraží v Břeclavi.  

1911 
V tomto roce byl hasičskou župou koupen za 52 000 K od Jana Vaňka 
hostinec na náměstí v Židlochovicích. Přestavbu hostince na Národní 
dům provedl architekt Frant. Hodač ze Židlochovic. Národní dům byl 
renovován,  v prvním  poschodí  byl  zřízen  divadelní  sál  a  přilehlé  

 
 

 

místnosti. První valná schůze hasičské župy se pak konala o rok později 
31. března 1912.  

1941 
V prvních letech německé okupace byl židlochovický okres začleněn do 
kraje Kroměříž, kam ještě patřil také okres Vyškov. O tomto novém kraji 
vyšla v březnu 1941 publikace uspořádaná Rudolfem Pittermannem 
nazvaná Od Moravy k Dyji, kde je i několik statí o Židlochovicích 

1961 
V tomto roce probíhaly v cukrovaru rozsáhlé rekonstrukční práce strojního 
zařízení v hodnotě přes 2 mil. Kčs. Byl postaven nový řepník a nové 
strojní zařízení v této části výroby a dosavadní transmisní pohony 
jednotlivých strojů byly nahrazeny samostatnými elektromotory. Tím byly 
vyřazeny poslední parní stroje v cukrovaru. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní přiopravil –kv-. 

 
Ignác Lengelacher – dvorní sochař Dietrichsteinů 

Snad stokrát jsem se pohyboval v našem zámeckém parku. Znovu a 
znovu jsem si připomínal, že právě směrem do parku bylo kdysi hlavní 
průčelí zámku a že sochy čtyř ročních období na zámecké balustrádě 
jsou toho důkazem. Svojí sochařskou výzdobou se fasáda směrem do 
parku výrazně odlišuje od zámeckého průčelí obraceného směrem 
k náměstí. Na trojúhelníkovém štítu leží ještě dvě postavy a uprostřed 
štítu je připevněn znak s korunou.  

Pozorně jsem sledoval sejmutí těchto soch v roce 1991 a nakonec i 
jejich následné instalování v roce 1995, kdy se však už jednalo o jejich 
kopie. To proto, že originály ročních období byly povětrnostními 
podmínkami natolik poškozeny, že po částečném restaurování byly 
uloženy ve sklepních prostorách zámku a na balustrádě se vlastně ocitly 
jen jejich kopie.  

Jak se můžeme dočíst v Kratochvílově vlastivědě z roku 1910, je 
autorem těchto soch brněnský Johann George Schauberger. Jiní autoři 
považují Schaubergera za sochaře olomouckého, ale to není tak 
podstatné. Schauberger měl dostat za sochy 750 zlatých. Měl je vytvořit 
za hraběte Filipa Ludvíka Sinzendorfa v letech 1720 – 1729.  To všechno 
se opakuje i u pozdějších autorů: Ondrůje, Melichara, Radimského, 
Remundy i Smutného, který opravu soch na balustrádě pozorně sledoval 
a popsal v Židlochovickém zpravodaji v čísle 9 z r. 1995. Až do nedávna 
jsem ani náznakem o těchto zmiňovaných skutečnostech nepochyboval. 
Znovu a znovu jsem si však pokládal otázku, kdo je autorem šesti soch, 
které jsou umístěny ve výklencích prvního poschodí, a nikde v literatuře 
jsem nenašel odpověď.  

Někdy na podzim roku 2009 jsem byl vyzván ke spolupráci na filmu 
kameramana a režiséra Ivana Stříteského Zámek Židlochovice – zahrada 
času. Obdržel jsem elaborát, jehož autorem je prof. Kroupa z Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity Podle tohoto elaborátu, tedy jakýchsi 
stručných historických souvislostí a informací, byl pak napsán scénář. A 
v něm jsem se dočetl, že šest soch na vnější fasádu představujících 
postavy z řecké mytologie zhotovil sochař Johann George Schauberger.  

 

(Ano! Na vnější fasádě – jedná se o sochy ve výklencích. Nikoliv na 
balustrádě.) Podle těchto uvedených skutečností se tedy Kratochvíl zmýlil 
a následně všichni omyl převzali. Ale pozor, Kratochvíl není tak docela na 
vině. Možná si špatně vyložil příslušné řádky v Ederově kronice na straně 
90. Ederova  kronika vyšla v roce 1859, Kratochvílova Vlastivěda v r. 
1910 a Sinzendorf vlastnil židlochovické panství v letech 1697 – 1742.  
Pokud si uvědomíme časové souvislosti, tak není divu, že došlo k omylu 
při určování autorství soch.    

Kdo tedy vytvořil sochy na balustrádě? Není pochyb o tom, že jsou to 
opravdu sochy ročních období. Byly však vytvořeny později, a to až za 
Dietrichsteinů jejich dvorním mikulovským sochařem Ignácem 
Lengelacherem*) (1698 – 1780). To vše je také uvedeno ve zmiňovaném 
DVD a navíc to potvrzuje na internetovém portálu i natolik seriózní 
instituce, jakou je Moravská galerie.    

Lengelacher svými sochami vyzdobil také rajhradský klášterní kostel, 
zhotovil sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. P. Marie Pomocné v Dolních 
Věstonicích, sochu sv. Floriána v Horních Věstonicích, jeho sochy 
nalezneme také v Pouzdřanech, v milotickém zámku, avšak především 
v Mikulově, kde vytvořil na sousoší Nejsvětější Trojice sochy Jana 
Nepomuckého, sv. Františka Xaverského a sv. Karla Boromejského.  
Také výzdoba hlavního nádvoří mikulovského zámku je jeho dílem. 
Postavy z antických bájí zdobí zahradu ve Slavkově, autorovy sochy 
nalezneme ve Křtinách, Valticích a jinde. Výčet děl Ignáce Lengelachera 
tím není zdaleka vyčerpán. Ignác Lengelacher se dočkal uznání jako 
nejvýznamnější barokní sochař jižní Moravy. 

Vraťme se však ještě k Schaubergerovi. Velké množství jeho soch je 
v Holešově, kde jsou umístěny v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
náměstí. Také v Brně se můžeme seznámit s jeho dílem v kostele 
Nanebevzetí P. Marie v Jezuitské ulici i v kostele sv. Jana Křitele a Jana 
Evangelisty v Minoritské ulici, kde mimo některé sochy vytvořil pro oba 
kostely kazatelnu. Monumentálním dílem je Caesarova kašna vedle 
radnice v Olomouci, na níž Schauberger vytvořil barokní sochu.  

*) Ignác Lengelacher  (1698 Unter Peissenberg – 1780 Badensko) - sochař. Po prvních domácích zkušenostech přišel do Vídně, kde se dostal do pracovní 
blízkosti s Giovanni Giulianim a Lorenzem Mattielim. Lze předpokládat jeho účast na výzdobě zahrady vídeňského Belvederu, příchodem do Mikulova 
po požáru tamního zámku roku 1719 započala jeho rozsáhlá činnost na Moravě ve funkci dvorního sochaře knížete z Dietrichsteina Waltera Franze. Plastická 
výzdoba klášterního kostela benediktinů v Rajhradě (1727–1734) a farního kostela v Dolních Věstonicích svědčí o jeho schopnosti řešit vztah sochařských děl 
k architektuře, který se projevil rovněž na monumentálních figurách na průčelí poutního kostela v Křtinách a na atice zámku v Židlochovicích. Po 1750 odešel 
do Bavorska a pak do badenského Bruchsalu, kde vstoupil do služeb štýrského biskupa, 1758 doložen jako dvorní sochař Karla Friedricha z Badenu.         –kv- 

 

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

�

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155           POLICIE 158           HASIČI 150           TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

�  �  �  
�  � 
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Ještě mnoho nepoznaného je ukryto v zaváté historii našeho města, 
a tak přijměte tuto novou zprávu jako vánoční dárek pro obohacení 
vlastivědného povědomí obyvatel města a dalších čtenářů Zpravodaje. 
V archivu Vrchnostenského úřadu Židlochovice, který sídlil na zámku a 
byl součástí židlochovického velkostatku, nalezneme nevelkou složku 
korespondence tohoto úřadu s vídeňským císařským dvorním úřadem a 
také žádosti vzdělaného zahradníka zámku Karla Marxe se zprávami o 
zdařilé stavbě a hospodaření na „ananasárně“ včetně pečlivých účetních 
záznamů. 

Chceme-li pochopit tuto snahu zámeckého zahradníka a vstřícnost 
dvora, je třeba uvést pár historických souvislostí. Počátek 19. století byl 
především poznamenán napoleonskými válkami a hospodářsko politickou 
situací v celé Evropě. Napoleonův Berlínský dekret (r. 1806), vyhlašující 
blokádu britských ostrovů a zákaz obchodu s anglickým zbožím, měl 
doslova udusit Anglii jejím vlastním zbožím (především textil) a 
produktům z jejích kolonií. Napoleon chtěl přivodit kolaps anglické 
ekonomiky. Sice se mu podařilo dekretem donutit všechny evropské 
země i tehdejší Rusko (mírovou smlouvou v Tylži*) v r. 1807) k souhlasu 
s dodržováním blokády, ale nikdo ji důsledně nedodržoval. Napoleon i 
jeho ministři viděli, jaký nevýrazný hospodářský i politický úspěch měl 
vydaný dekret, a tak ve snaze vynutit si důslednější dodržování blokády 
vydal 5. srpna 1810 t. zv. Trianonský tarif,  který zatížil veškeré koloniální 
zboží vysokým clem. Ani tento krok nebyl příliš účinný a v říjnu téhož roku 
jej nahradil dekret, podle něhož mělo být všechno anglické zboží 
zabaveno a spáleno. 

S takovým postupem nesouhlasilo Rusko a jeho přístavy Petrohrad a 
Oděsa se staly obchodními centry Evropy. Do Oděsy se přesunuly i 
obchodní konzuláty Rakouska, Španělska a dalších zemí.  Mezi Oděsou, 
Brody (nyní ukrajinské město, dříve hraniční město Habsburské 
monarchie) Brnem, Prahou a Lipskem vznikla rozsáhlá transitní obchodní 
trasa ve své podstatě pašovaného zboží. Připomínám tuto trasu i proto,  
___________________ 
*) Město na řece Němen. 

                                                                       

 
 

že byla důležitou pro dodávku sazenic či semen do nově vzniklé pěstírny 
ananasů a dalších exotických plodů v hospodářském dvoře u našeho 
zámku. 

Z korespondence mezi Vídní a vrchnostenským úřadem vyplývá, že 
na žádost o svolení postavit „ananashaus“ v Židlochovicích podanou 16. 
dubna 1809 bylo kladně odpovězeno 17. dubna 1810 s tím, že byl plán a 
záměr zámeckého zahradníka Karla Marxe, důkladně prozkoumán a 
kladně zhodnocen. Podmínkou pro výstavbu však bylo, že účelem 
pěstování nebude ozdoba zahrady, nýbrž získání plodů pro konzumaci a 
prodej. Čekání na svolení stavět bylo zřejmě vyčerpávající a dodržování 
psaných podmínek dvora pro Dietrichsteinské majitele panství v této 
chaotické době snad i úsměvné. Stavební polír, pan Kauger, se pustil 
ještě v roce 1809 do stavby dle plánů a již na Vánoce byla stavba hotova. 
Závěrečný účet z ledna 1810 hovoří velmi přesně o všech provedených 
pracích šikovných židlochovických i okolních řemeslníků. Celková cena 
za stavbu se vyšplhala na 4 047 zl..  

Procházíme-li záznamy o druhovém složení ananasových sazenic, 
byly to především Bromelia ananas, Bromelia viridis, Bromelia regina, 
Bromelia carreta a s nimi i semena melounů a nového žlutého pomela. 

Mezi dochovanými důkazy o prodeji je i založený účet za dodávku 
ovoce na zámek Mikulov v cenách: 1 kus ananasu žlutého  za 1 zl., 1 kus 
ananasu královského  za 2 zl. , 1 kus melounu velkého  za 1 zl.. Další 
korespondence vypovídá o dodávkách ovoce i do Prahy. 

Celý soubor rukopisů je z období let 1809 až 1813, bohužel zmínky o 
dalším osudu „ananasárny“ se v jiných historických materiálech 
neobjevují, a tak můžeme jen vyvozovat, že  s ukončením blokády 
dovozu levného koloniálního zboží a tedy i ovoce, nejpozději s ukončením 
Dietrichsteinského panování byl tento úspěšný počin zámeckého 
zahradníka, Karla Marxe nahrazen jiným podnikatelským záměrem nové 
vrchnosti. 

 
Prameny: Moravský zemský archiv – archiv velkostatku Židlochovice 

Mgr. Miroslav Cvrk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ananasy ze Židlochovic 
 

NOVÁ ADRESA 
Ke každé  

nově sjednané smlouvě  
poukaz na slevu  
povinného ručení  

a havarijního pojištění  

spolu s novoročním dárkem. 
Otevírací doba: 

Po - Pá 9:00 - 12:30 13:00 - 18:00 
Případně individuálně po domluvě 

NOVÁ ADRESA:Obchodní kancelář ČP, 
Nám. Míru 22  

667 01 Židlochovice 
el: 547 210 940, 603 272 041, 608 941 

824 
dvecorkova@servis.cpoj.cz 

tpelc@servis.cpoj.cz 
 

Módní show - Svatební inspirace 
4.2.2011 v 19.00 hod. 

v předsálí sokolovny v Židlochovicích 
Vstupné 50,- Kč. - předprodej Svatební salon 
Přehlídky svatebních a společenských šatů, 

květinová a kadeřnická show, líčení, 
kosmetika... 

Srdečně zve Svatební salon Adeleine 
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Po neuskutečněném říjnovém výletu na Prostějovsko se v listopadu minulého roku vydal Klub židlochovických  turistů na svůj již 74. výlet na jih od 
Znojma, a to do známého Šatova a pak po stezce Jaroslava Krejčího z Hnanic do Popic.

Nejprve jsme se zastavili v Šatově, v obci, která je 
jednou z nejznámějších vinařských obcí v České 
republice. V blízkosti se také nachází proslavená vinice 
Šobes. V Šatově nalezneme celou řadu sklepů, kde 
můžeme ochutnat místní víno. První zmínku o obci 
nalezneme v historických pramenech již v roce 1201.  

Cílem naší zastávky v Šatově byl Malovaný sklep.  
Překrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami 
lidového umělce je vyhloubený v pískovcovém svahu 
nad Šatovem kousek od silnice na Havraníky. Ač je 
Malovaný sklep sklepem vinným, víno se v něm 
kupodivu nikdy nevyrábělo ani neskladovalo. 
Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako soukromá vinárna a místo 
k příjemnému posezení. Díky skvělé izolaci a výtečnému vínu z okolních 
vinic v něm bylo příjemně v kteroukoliv roční dobu a za jakéhokoliv 
počasí. 

Když sestoupíte do podzemí, stanete v podivuhodné říši mořských 
panen, trpaslíků a alpských krajinek. Obě strany hlavní chodby i stěny 
pěti přilehlých salonků totiž zdobí fantasticky barevné plastické obrazy, 
které tu vytvořil Maxmillian Appeltauer, šatovský rodák, pověstný 
výtvarným nadáním. Malovanému sklepu upsal svůj život – pracoval tu 
neděli co neděli plných šestatřicet let a nezastavilo jej ani zranění z druhé 
světové války, kdy přišel o ruku. V levém podpaží si přidržoval nádobku  

s barvou, v pravé ruce měl štětec a svíčkami 
připevněnými na klobouku si osvětloval plochu 
před sebou. Malovanému sklepu upsal život – a 
jeho umění dnes přijíždí obdivovat návštěvníci 
z celé Evropy i ze zámoří. 

Závěrem naší návštěvy byla i malá 
ochutnávka zdejšího „rýňáku“. Znalce vína bude 
jistě zajímat, že se v této oblasti nejlépe daří i 
jiným odrůdám: Sauvignonu, Vlašskému 
ryzlinku, Veltlínskému zelenému, z červených 
převažuje Cabernet Moravia. 

Další putování jsme zahájili již pěšky z obce 
Hnanice nacházející se hned na několika hranicích – jednak na státní 
hranici s Rakouskem, ale i na rozhraní dvou geomorfologických soustav, 
Českého masivu a Karpatské soustavy.  

Z Hnanic jsme vyrazili kolem pozůstatků opevnění z r. 1938 tzv. 
“řopíků“ po žluté značce do údolí Dyje a pokračovali kolem rozvalin 
Gruberova mlýna do hlubokého kaňonu, který tu vyhloubila řeka Dyje.  

Kaňonem jsme pokračovali po pravém břehu a po několika 
kilometrech jsme opustili tok řeky a vystoupali na jeho hranu nad vodní 
nádrží Znojmo. Od vyhlídky nad údolím nás zelená značka dovedla do 
Popic, kde jsme naše putování zakončili. 

Prosincovým výšlapem k Akátové rozhledně na Výhon dovršili 
židlochovičtí turisté již 75 výletů. 

Zpracoval M. Cvrk 
 
 
 
 
• 6. ledna vzpomeneme nedožitých devadesátých narozenin židlochovického děkana P. Josef Valouška; 10. ledna pak 110. výročí narození odborného učitele 

Arnošta Ondrůje.   
• V letošním roce si uplyne 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.  
• Obyvatelé Židlochovic jistě v poslední době zaznamenali stavební ruch kolem orlovny. Byla dokončena fasáda a v současnosti probíhá závěrečná fáze 

celkové rekonstrukce objektu. V tomto roce se tak můžete (mimo jiné) těšit na čtyři bowlingové dráhy. Akce je financována z dotačních prostředků.        –gm–                                                                                                                            
• Koncem minulého roku vydal nákladem 15 000 kusů Region Židlochovicko stejnojmennou publikaci s podtitulem V kraji slunečného města – 24 zastavení. 

Abecedně jsou tu seřazeny obce regionu s jejich pamětihodnostmi. Autorem textů je Mgr. Ivo Durec. Publikaci obdržíte zdarma v našem informačním 
středisku. Tamtéž zájemci mohou obdržet dvě menší brožurky – Naučná stezka Výhon – Akátová věž a Malý průvodce pamětihodnostmi města 
Židlochovice. Obě byly vydány v počtu 12000 kusů a na jejich úpravě se podíleli Tomáš Šenkyřík, Martin Dratva, Mirka Šenkyříková, Karel Vodák a Martina 
Křížová.        –rt–                                                                                                                                                             

• Vysokozdvižná plošina byla zapotřebí k opravě střechy na věži kostela. Zimní vítr strhl kus plechu, který ohrožoval chodce. A tak přivolaní hasiči z Brna 
připevnili provizorně 10. prosince plechové pláty, když definitivní oprava bude provedena na jaře.                                                                                         –rt– 

• Asi padesát stánků s nejrůznějším zbožím rozestavěli na náměstí trhovci z různých koutů Moravy i Slovenska v sobotu 18. prosince. Od záclon přes vlněné 
přikrývky, svetry, boty, ponožky a další pestrý výběr perníčků, cukrovinek i svařeného vína byly nabízeny početným zákazníkům nejen z řad židlochovických, 
ale také zákazníků ze širokého okolí. Dík patří Sboru Dobrovolných hasičů, kteří byli pořadatelem těchto trhů a odklidili sníh, který byl vadil při umísťování 
stánků.                                                                                                                                                                                                                                       –rt– 

• V době, kdy probíhal na židlochovickém náměstí jarmark, sešli se u mostu hustopečští vodáci k již tradičnímu zakončení sezóny, k níž neodmyslitelně patří 
vánoční sjíždění řeky Svratky. Pro někoho bláznivá myšlenka, pro jiné akce, kterou v předvánočním čase rozhodně nemohou vynechat. A tak  břeh nedaleko 
mostu v sobotu 18. prosince při venkovní teplotě -7°C opustilo v lodích více jak třicet příznivců zimního vodáctví v maskách. K zahřátí kromě pádlování 
pomohl mnohým i pestrý výčet pálenek nebo svařené víno. Společně se sněhuláky, indiánem nebo hokejistou plul na své kánoi i fakír, který se odborně ujal 
zažehnutí ohně uprostřed sjížděné trasy. Výroční patnáctý ročník oslavili odvážní vodáci dobrou náladou a humorem, ale především suchým vystoupením 
z lodi po tříhodinovém putování ledovým královstvím řeky Svratky.                                                                                                                                        (kop)                                                                                                                             

• Jako připomínku cestování v době tzv. reálného socialismu uvádíme několik málo řádků z kroniky města z roku 1966. Dočteme se tam, jak nesnadné bylo 
vyjet za hranice naší republiky. Ostatně posuďte sami: Rada městského národního výboru schvalovala vydání cestovních pasů do ciziny – Marie Klimešová 
do Bulharska, Marie Králíková do Rakouska a Kateřina Radová do Rakouska, Zita Nováková – Jugoslávie, Karel Kresa a manželka do NSR, Alžběta 
Hrbatová a Marie Kobrlová do Jugoslávie, Antonín Joba do NSR. Nebyla doporučena cesta Bohumile Vaňkové do NSR.                                                  –kv–                                                                                                                             

• Dvě bronzové medaile z pákařského mistrovství světa v americkém státě Nevada si dovezl Radek Klein, závodník AWC ze Sokola Židlochovice. 
Blahopřejeme a těšímš se na podrobnější zprávu.                                                                                                                                                                  –rt– 

                                                                                                                                                                                                 

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 J. 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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