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 Výběr z usnesení RM 1. dubna 2011 
RM rozhodla: 
• připravit pro realizaci v roce 2012, v rámci 

Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny, bezbariérovou trasu od 
autobusového nádraží do kulturního sálu 
sokolovny  

• zapůjčit sportovní areál, Nádražní 126 
Židlochovice Fotbalovému klubu 
Židlochovice; smlouvu o výpůjčce uzavřít na 
dobu určitou jeden rok od 1. 4. 2011 do 
31. 3. 2012   

RM schvaluje: 
• pro výběr dodavatele zakázky „Rozvoje 

služeb eGovernmentu v obcích ORP 
Židlochovice I – III, 1. etapa“ 
- jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu 
- požadavky na kvalifikaci dodavatele 

stanovené v zadávací dokumentaci 
- komisi pro otevírání obálek ve složení: 

JUDr. Ludmila Čermáková, Ing. Jana 
Richterová, Karel Vodák, náhradníci: Mgr. 
Miroslav Cvrk, Ing. Zdeňka Koutná, Tomáš 
Kuba 

- komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
Karel Vodák, Ing. Vít Havel, Martin Och, 
Vlastimil Helma, Ing. Jan Vitula, Jan 
Šotnar, Mgr. Miroslav Cvrk, náhradníci: Ivo 
Pokorný, Tomáš Kuba, Mgr. Tomáš 
Šenkyřík, JUDr. Ludmila Čermáková, Ing. 
Jana Králová, Růžena Strašáková, Cyril 
Hlaváč 

• dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu s obcí Blučina 

�   �  � 

Zákaz vypalování porostů 
Z důvodu většího výskytu požárů na 

Výhoně upozorňuje Městská policie 
Židlochovice občany na zákaz vypalování 
porostů dle § 78 písm. s) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně. Za tento přestupek 
může být správním orgánem uložena pokuta 
do výše 25 000 Kč. Dodržování zákazu 
vypalování porostů bude městská policie 
kontrolovat zvýšenou kontrolní činností ve 
vybraných lokalitách. 

Pro práci městské policie je velmi 
důležitá spolupráce s místními občany, proto 
vás žádáme v případě zjištění jakéhokoli 
protiprávního jednání volat na telefonní číslo 
604 290 319. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arcivévoda Karel Ludvík Rakouský, 
vévoda Těšínský, 

syn Leopolda II. a vnuk Marie Terezie. 
Do povědomí se zapsal nejvíce tím, že 

21. – 22. května 1809   
 zvítězil nad dosud neporaženou 

armádou Napoleona I. u Aspernu. 
Další bitvu u Deutsch Wagram 

 však prohrál.  
Byl majitelem židlochovického panství 

v letech 1822 – 1847. 
 

Výstavu jedinečných fotografií 
 Ing. Ladislava Rygla  

ŽIDLOCHOVICE 
 Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 

můžete zhlédnout v Malé galerii 
Regionálního turistického centra 

na Masarykově ulici ještě 
 do konce května 
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Vážení spoluobčané, 
v tomto článku bych Vás rád seznámil s nejvýznamějšími plánovanými investičními projekty, které nás v Židlochovicích do konce roku čekají. 

Vedle běžné činnosti úřadu v prvních čtyřech měsících letošního roku na venek neznatelně finišovaly přípravy tří akcí, jejichž celkový rozpočtovaný 
objem financí činí přibližně 40 mil Kč. Je to dobudování kanalizace na ulicích Masarykova a Nad Farou, výstavba nového Sběrného dvora u 
průmyslové zóny za stadionem a vybudování nového Technologického (počítačového) centra na našem úřadu nejen pro město Židlochovice ale i pro 
obce našeho regionu. Díky úspěšným žádostem o dotace na Státním fondu životního prostředí a Ministerstvu vnitra Židlochovice vydají ze svého 
rozpočtu jen přibližně čtvrtinu potřebných financí. 

Běžný život v Židlochovicích nejvíce ovlivní dobudování splaškové kanalizace v ulicích Masarykova a Nad Farou. Tuto investici zastřešuje svazek 
obcí "Vodovody a kanalizace Židlochovicko". Na Masarykově ulici se bude stavět v části od ul. Husovy po konec Židlochovic. Město Židlochovice má v 
tomto úseku připravenu i možnost výstavby kanalizace dešťové, která by byla vystavěna z prostředků města. V současnosti zajišťujeme finance a 
možnou koordinaci obou staveb. 

Kanalizace pro ulici Nad Farou se bude napojovat na stávající řád na Coufalíkově náměstí, povede k č. p. 358, dále kolem farské zdi a následně 
do kopce ulicí Nad Farou. Nad farskou zdí a od ní směrem do kopce se bude splašková kanalizace budovat bezvýkopovou technologií protlačování 
potrubí. To kvůli obavám z možných sesuvů ve svažitém terénu. 

V době, kdy píšu tento článek, se dokončuje výběrové řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace a předpokládáme, že se bude stavět 
ve druhém pololetí tohoto roku. O přesném zahájení stavby a podrobnějším harmonogramu Vás budeme informovat prostřednictvím městského 
rozhlasu a webových stránek města www.zidlochovice.cz. Před vlastní realizací uspořádáme schůzku s občany, prováděcí firmou, investorem a 
zástupci města Židlochovice. 

Při výstavbě budou v trase kanalizace vkládány odbočovací tvarovky pro možnost napojení nemovitostí. Konkrétní místa budou s vlastníky 
nemovitostí konzultovat pracovníci prováděcí firmy. K provedení vlastní přípojky bude zapotřebí projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených 
orgánů a správců sítí a územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Židlochovice. K výstavbě přípojky je možné použít financování pomocí půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení poskytované městem Židlochovice. 

O stavbě Sběrného dvora a budování Technologického centra Vás budu podrobněji informovat v příštích číslech Židlochovického zpravodaje. 
Vlastimil Helma, starosta  

Zástupci města 
v čele se starostou Vlastimilem Helmou vzpomenuli v pátek 15. dubna osvobození Židlochovic a položili kytici k pomníku padlých na židlochovickém 

hřbitovu.                                                                                                                                                                                                                            –rt– 

Úklid komunikací 
Letošní zima nebyla tak bohatá na sněhové srážky jako ta loňská. Přesto se nám na městských komunikacích (celkem 12,5 km chodníků a 12 km 

vozovek) nashromáždilo především kvůli prosincovému sněžení mnoho tun posypového materiálu. Na jeho úklidu se podílelo jako každoročně několik 
subjektů. Ruční předčištění, dočištění a odvoz posypových materiálů provedla technická četa města Židlochovice. Dne 31. 3. byla strojově vyčištěna 
první polovina města a to kompletně firmou KTS EKOLOGIE s.r.o. 1. dubna pak pokračovalo čištění druhé poloviny města, které bylo zajištěno 
vozidlem Technických služeb města Kuřim. Toto vozidlo zajistil sponzorsky náš bývalý dlouholetý člen rady a místostarosta pan František Dobeš. 
Následný oplach komunikací po čištění provedli hasiči JSDH Židlochovice svým vozidlem Tatra. Pro dokonalé vyčištění města byla objednána 
odtahová služba, která zajistila odtah vozidel neposlušných a nepozorných řidičů. Celkem bylo odtaženo za oba dva dny čištění 7 vozidel. Úklid 
posypových materiálů bude dokončen během měsíce dubna čištěním všech dešťových vpustí místních komunikací. 

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na jarní očistě města a samozřejmě všem občanům, firmám a dalším institucím, kteří i po změně zákona 
o pozemních komunikacích nadále uklízeli chodníky před svou přilehlou nemovitostí. 

Ing. Martin Dratva 
Výstavba v Zámecké ulici 

13. dubna 2011 se konalo v nové budově MěÚ v zasedací místnosti setkání pracovní skupiny, jejímž cílem bylo projednání případného prodeje 
pozemku na Zámecké ulici. Jedná se o pozemek s rozlohou asi 4 000 m2 naproti supermarketu Penny přiléhající k zámku. Představitelé města v čele 
se starostou Vlastimilem Helmou a místostarosty Ing. Janem Vitulou a Mgr. Tomášem Šenkyříkem a také Ing. Ivo Janebou představili účastníkům 
pracovní skupiny dva projekty zástavby. Jednak čtyři (eventuálně i pět) třípodlažních bytových domů, které by v přízemí měly obchodní místnosti a 
jednak domy pro seniory, které by si senioři mohli zakoupit. Stavebně by se jednalo o jakési atriové provedení bydlení s možností společenské 
místnosti pro setkávání včetně venkovních prostor.  

Názory zúčastněných se spíše přikláněly k zástavbě, která by nezastiňovala budovu zámku a naopak dala možnost tomuto památkově 
chráněnému objektu vyniknout.  

Diskuse nakonec vyústila v návrh, aby se výstavba neukvapovala a raději se s jakoukoliv výstavbou posečkalo. Je samozřejmé, že stávající 
chaotická zástavba přiléhající k zámecké zdi by musela být odklizena a po rekultivaci osázena okrasnými dřevinami.  
       Zazněl také návrh, aby oba projekty byly vystaveny v některé z výloh na náměstí a občané se tak mohli seznámit s navrhovanou výstavbou.     

–kv– 

 

Připravujeme do dalších čísel 
Mimo obvyklé rubriky máme pro vás připraveny zajímavé články:  
výpis z kroniky řemesel, obchodů, živností a výroby z roku 1942 � 

o pivovaru v blučině �  sejdeme se na bednárně – židlochovické výčepy  
a pivovar � bratři josef a antonín jelínkovi – významní židlochovičtí rodáci � tomáš 

garrigue Masaryk v brně � první návštěva dr. edvarda beneše v brně � za zpěvem 
ptáků � slavná vila v hrušovanech � výletní cíle v dolním rakousku � poslové jara � 

kdo byl vilém zajíc z valdeka � velehrad 1985 � 
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Divadelní odbor Sokola na Národní přehlídce 
Divadelní odbor Sokola Židlochovice patří víc než půlstoletí ke kulturnímu životu našeho 

města. Díky své cílevědomé práci byl Českou obcí sokolskou pozván k účasti na VII. Národní 
přehlídku sokolských divadelních souborů, která se konala v Boskovicích. Představení našeho 
souboru bylo v pátek 1. 4. 2011, a bylo zahajovací inscenací přehlídky. 

Na národní přehlídku jsme jeli s veselohrou Františka Ferdinanda Šamberka Jedenácté 
přikázání v úpravě Richarda Mihuly, kterou jste mohli vidět na našem jevišti v listopadu 2010 a 
v reprízách 23. a 24. 3. 2011. Přezkoušení a přípravy na přehlídku zabraly dva měsíce intenzivní 
práce všech zúčastněných. Každý se zaměřil především na další zdokonalení a osvojení role a 
plné zvládnutí typologie postav. 

Z vlastního vystoupení byla cítit uvolněnost herců, jejich pohoda, hravost, humor a smysl pro 
situační komiku. Počáteční nervozita a tréma byly potlačeny přípravou scény, ozvučení a 
osvětlení. Celý soubor podal dobrý kolektivní výkon, za který získal uznání přítomných. 

Po představení se soubor sešel s představiteli pořadatele, tj. zástupci České obce sokolské 
(ČOS) na neformální besedě, kde převzali z rukou vzdělavatele ČOS, bratra Doc. RNDr. Zdeňka 
Mičky, CSc., Pamětní list.  Pánové Karel Semerád – režisér Divadla Zlín a Bohumil Gondík – první 
náměstek vzdělavatele ČOS zhodnotili představení a upozornili na některé nedostatky. Šlo 
především o některé opožděné nástupy a s tím související dodržování temporytmu inscenace. Na 
druhé straně vyzdvihli celkový dojem z inscenace a její zpracování. 

Z hereckých výkonů byli oceněni zejména Milan Košar st. za roli Králíčka a kultivovanou 
jevištní řeč a Tonda Houdek za výkon v roli Pecky, který svou lidovostí zvládal úskalí všech 
situací, které před něho jeho až chorobná ctižádost v roli stavěla. Z hudebního hlediska byl 
oceněn song Střely v podání Milana Sklenského. Ocenění jmenovaných nijak nesnižuje práci 
ostatních účinkujících. Musíme ocenit disciplinovanost, sebekázeň a dodržování režijního záměru 
všemi účinkujícími, což přispělo k celkové úrovni představení.  

V závěru besedy poděkovala sestra Doc. PhDr. Květoslava Volková, jednatelka 
vzdělavatelského odboru ČOS za práci a aktivitu celého souboru a vyzvala nás k prohloubení 
spolupráce při současné nabídce pomoci ze strany ČOS. 

Převážná část souboru absolvovala zbývající část přehlídky, tentokrát v rolích diváků, ale 
hlavně kolegů. Měli jsme možnost setkávání a výměny zkušeností s ostatními soubory. Bylo to 
zajímavé pozorování práce jiných amatérů, bylo pro všechny inspirativní a motivující. Velmi 
zajímavé bylo uvedení Prodané nevěsty, kterou společně nacvičily soubory z Pyšel, Slatiňan, 
Lázní Toušeň a Prahy – Královských Vinohrad, pod záštitou Vzdělavatelského odboru ČOS.  Na 
tomto představení bylo vidět, že i amatérské divadlo, pokud má odpovídající zázemí a možnosti, 
může vytvořit inscenaci na profesionální úrovni. 

Z našeho pohledu jsme zaznamenali pouze jeden, ale o to výraznější nedostatek, a to malou 
návštěvnost způsobenou nedostatečnou propagací jednotlivých představení. Tento problém se 
netýkal pouze našeho souboru, ale obecně celé přehlídky. 

Lubomír Spáčil 

 

Kdo je  
Martino Hammerle Bortolotti     

a kde se vzal v Židlochovicích?  
Operní pěvec M. H. Bortolotti, narozený 

v Innsbrucku, věděl už po úspěšně 
zakončeném studiu ekonomie na tamní 
univerzitě, že jeho cesta bude jiná, že bude 
muset jít za svoji velikou láskou, za zpěvem. 

Pěvecké vzdělávání jej zavedlo do 
četných evropských měst – mimo jiné do 
jihoněmeckého Freiburgu, Budapešti, Brna 
a Florencie, která je i domovem jeho učitele. 

V roce 1999 debutoval v Brněnské 
Janáčkově opeře jako Papageno 
v Mozartově Kouzelné flétně a hostoval na 
několika českých scénách v inscenacích děl 
Gioacchina Rossiniho, Gaetana Donizettiho 
aj., poznal ale i Smetanu a Janáčka. Je 
mnohostranným interpretem, zpívá Mozarta, 
Pucciniho, Leoncavalla, ale i Wagnera. 
Kromě zpěvu realizuje kurzy německého 
jazyka v Brně. Jeho učitelkou českého 
jazyka byla paní Eva Čapková ze 
Židlochovic. Byla to právě ona, která 
doporučila Martinovi ke spolupráci dětský 
sbor Skřivánek. Hned po návratu z USA 
v roce 2007 navázal kontakt se sbormistryní 
a od té doby probíhá velmi srdečná a 
úspěšná spolupráce ŽDS Skřivánek 
a operního pěvce Martina Hammerle 
Bortolotti.  

�  �  � 
 25. červen –  Letní koncert bude 

věnovaný významnému životnímu jubileu 
prof. PhDr. Miloslava Bučka, CSc.. 
Současně  bude generálkou před odjezdem 
na Mezinárodní sborovou soutěž, která se  
bude konat první týden v červenci ve Vídni. 

Ve čtvrtek 31. března proběhlo v 
Židlochovicích jednání s presidentem a 
tajemníkem International Youth Music 
Festival Summa Cum Laude o prezentaci 
Skřivánku ve Vídni. Skřivánku se dostalo 
pocty – bude zpívat na slavnostním  
festivalovém koncertu ve Zlatém sále. 
Tentýž den vystoupí v Muzeu umění s 40 
minutovým programem.  

Pořadatelé zvou zájemce z řad rodičů i 
veřejnosti k účasti na koncertu především 
ve Zlatém sále, který není za běžných 
okolností přístupný. Je však nutné se včas 
přihlásit.  

Vstup volný: odkaz na  Z. Vrbová  
 mob.: 603 583 002. 

 
 

 

Moudrá slova 

Lidé spotřebují víc 
energie na mluvení o 
problémech než na 
jejich řešení. 

Henry Ford 
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Úspěchy badmintonistů 
v Badmintonová sezóna Ondry Krále 

Poslední roky jsme často četli o úspěších našich sokolských badmintonistů. Ne jinak je tomu v již končící sezoně 2010/2011. Ondra se loni velice 
úspěšně rozloučil s juniorským badmintonem a přešel do kategorie dospělých. Většinou je tento přechod velmi pomalý a těžký, protože se najednou 
výrazným způsobem rozšíří okruh soupeřů. 

Ondrovi se však první rok mezi dospělými podařil parádně. Již na začátku této sezony byl velmi vysoko v žebříčku čtyřher (kolem 10. místa), ve 
smíšené čtyřhře a ve dvouhře se pohyboval ve čtvrté, případně páté desítce. Po kvalitní podzimní přípravě se začaly dostavovat výsledky i v obou 
„horších“ disciplínách. Ve čtyřhře se i nadále pohyboval v první desítce. Výrazného zlepšení se dočkal zejména ve dvouhře. Vše začalo listopadovým 
turnajem v Hradci Králové, kde se dostal do semifinále a pokračoval turnajem na začátku prosince v Brně, kde obsadil 5. – 8. místo. Po intenzívní 
přípravě v únoru a březnu přišel nejúspěšnější turnaj této sezony. V polovině března se Ondra představil na turnaji v Plzni výbornými výsledky ve 
všech disciplínách. Ve smíšené čtyřhře se dostal do čtvrtfinále, ve čtyřhře a dvouhře skončila jeho pouť v semifinále. Jako jediný hráč vybojoval v Plzni 
dvě medaile. Následně aktualizované žebříčky dospělých v ČR ocenily jeho umístění na turnajích a tak můžeme Ondru Krále najít na 6. místě ve 
čtyřhře, na 9. místě ve dvouhře a 13. místě ve smíšené čtyřhře. 

Takto se již prvním rokem mezi dospělými stal nejúspěšnějším židlochovickým hráčem v dosavadní historii našeho sokolského oddílu. A tak na 
závěr popřejme Ondrovi mnoho dalších úspěchů v příští sezoně, neméně důležitou motivaci do tréninku a v neposlední řadě úspěšné složení „zkoušky 
dospělosti“ na židlochovickém gymnáziu, která ho letos v květnu čeká. 

 
Úspěchy nejmladších židlochovických badmintonistů na krajském přeboru. 

6. března 2011 se v Ivančicích konal krajský přebor žáků v badmintonu do 13 let. Naše výprava si odvezla 10 cenných medailí! Vítězkou 
krajského přeboru dívek ve dvouhře se stala Veronika Srncová, na 3. místě se umístila Katka Otáhalová. Ve dvouhře chlapců Petr Gola skončil na 3. 
místě. Ve čtyřhře dívek jsme si odvezli všechny medaile: zvítězil pár Veronika Srncová + M. Světničková (Jehnice), na 2. místě Katka Otáhalová + A. 
Švecová (Podivín) a na 3. místě Barča Otáhalová + Mája Zbořilová. Ve čtyřhře chlapců zvítězil pár Petr Gola + J. Bureš (Jehnice), na 3. místě Vojta 
Vidrmert + M. Dostál (Podolí). V mixu si pár Katka Otáhalová s Petrem Golou odvezli stříbrnou medaili a Veronika Srncová s Vojtou Vidrmertem 
medaili bronzovou. Své první zkušenosti zde sbíraly Ema Veselá a Anička Zbořilová. 

 
Mistrovství ČR v badmintonu do 13 let 

Trojice nejúspěšnějších reprezentovala náš kraj na Mistrovství ČR U13, konaném 2. a 3. dubna v Českém Krumlově. Nejúspěšnější byla opět 
Veronika Srncová, která si ve čtyřhře dívek společně s D.Budzelovou (Klimkovice) odvezla bronzovou medaili. V mixu skončila Veronika Srncová s M. 
Vašátkem (Klimkovice) na 5 – 8. místě a pár Katka Otáhalová s Petrem Golou na 9. – 16. místě. Poprvé mezi 16. nejlepších ve dvouhře dívek ČR 
postoupila Katka Otáhalová. 

                                                                                                                                                           Vlastimil Helma, předseda oddílu badmintonu 
 

Autocentrum Hrušovany s.r.o. 
Nabízíme: 

• servis pro osobní a nákladní vozy, 
• prodej náhradních dílů pro osobní i nákladní vozy, 
• pneuservis, 
• mytí vozů 

Akce na kv ěten:                                  
Barum 195/65R15                     

za 1260 Kč/ks                          
přezutí zdarma!!!   

Akce na kv ěten: 
JARNÍ PROHLÍDKA 
VOZU JEN ZA 99 KČ 

Tel.: 734Tel.: 734Tel.: 734Tel.: 734    316 114316 114316 114316 114 Tel.: 734Tel.: 734Tel.: 734Tel.: 734    621 141621 141621 141621 141 

Akce platí jen do konce kv ětna. Pro ceny jiných rozm ěrů volejte.  Akce platí jen do konce kv ětna. 

Ceník práce najdete na našich stránkách nebo na uvedeném tel. čísle. Více  info na webu nebo uvedeném telefonním čísle. 
    

Informace na tel.: 734Informace na tel.: 734Informace na tel.: 734Informace na tel.: 734    316316316316    116 nebo na 116 nebo na 116 nebo na 116 nebo na zkozakova@aczkozakova@aczkozakova@aczkozakova@ac----hrusovany.czhrusovany.czhrusovany.czhrusovany.cz    
 

Kde nás najdete? Na Kde nás najdete? Na Kde nás najdete? Na Kde nás najdete? Na TyršověTyršověTyršověTyršově    ul. ul. ul. ul. 549, Hrušovany u Brna nebo mapa na www.ac549, Hrušovany u Brna nebo mapa na www.ac549, Hrušovany u Brna nebo mapa na www.ac549, Hrušovany u Brna nebo mapa na www.ac----hrusovany.czhrusovany.czhrusovany.czhrusovany.cz    
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Za zpěvem ptáků 
v 

Anti čtí bohové se představují 
 

 

Když bydlíte v zahradním domku vklíněném do zámeckého parku, doléhá 
na vás ptačí zpěv po celý den. Je vám potěšující drogou a vůbec nevadí, že 
drogou návykovou. Nejpůsobivější je za svítání, v době, kdy ještě panuje více 
tmy a ticha než světla nastávajícího dne provázeného už rušivými vlivy ze 
všemožné lidské činnosti, hlavně z dopravy na komunikacích hustě 
protínajících krajinu v našem okolí. 

V tom čase do milostných trylek slavíků začínají postupně a nesměle 
pronikat hlasy ostatních pěvců tak, jak se ve svých hnízdech probouzejí a 
jakoby zkoušeli své nástroje, zda v nastávajícím dni obstojí v silné konkurenci 
jedinců i v celém ptačím sboru, jehož jsou důležitou součástí a který nabírá 
s rozedníváním na síle a kráse. I v tomto mnohočlenném sboru je možné 
vysledovat některé sólisty. S jejich zpěvem se můžeme setkat i jinde, neboť 
mnoho zpěvných lokalit vniklo až do vesnického i městského prostředí.  

Měl jsem obavu, že po změně bydliště z areálu zámeckého parku na 
sídliště, už ptáčka neuslyším. Obava se naštěstí nenaplnila. Ze sídlištní 
zeleně se zejména na jaře ptačí zpěv ozývá, i když s většími rušivými vlivy. 
Ale kdo si ho chce poslechnout, musí si přivstat a otevřít okno, aby zastihl ten 
ptačí budíček. Jistě jsem nebyl sám, kdo tam na jaře poslouchal zpěv ptáků, 
kteří se probudili nejčasněji a projevili nejhlasitěji v tichu ranního rozbřesku. 
Svítáním se ptačí hlasy postupně vytrácely. Určitě jsou zajímavější ptačí 
lokality, na kterých se ozývá ptačí zpěv, než je naše sídliště. Ale my jsme rádi 
i tomu, co zde máme.  

Mně také navždy utkvělo v paměti „švitoření“ vlaštovek, které v mnoha 
generacích vyvedly svá mláďata ve stáji naší hájenky, v místě působení mého 
otce. Tam jsem od klukovských let sledoval jejich hnízdění. Jejich „švitoření“ 
nebylo jediné, co mně na nich zaujalo.  

Líbezný hlas pěvce rozlehlých polních plání – skřivana – už obtížně 
vyhledáváme v jeho narušeném životním prostředí. Ale je stále obdivuhodný 
a dovede potěšit.  

Jako dnes v duchu slyším zpěvné vrkání divokých hrdliček z doby, 
 

kdy ještě panovaly a jejich hnízdění v Knížecím lese podél Svratky v letech 
1943–1945 provázelo vrkání, které při velkém počtu hnízdících párů vydalo 
na zvučný, ale ladící koncert. 

Když se o ptákovi lidově řekne, že „čimčaruje“, většinou víme, že 
„čimčarují“ jenom vrabci, souputníci člověka žijící v jeho usedlostech nebo 
v jejich blízkosti, kde se „přiživují“ na poli i na dvoře. Člověku spíš škodí. 
Přesto, nebo právě proto je vnímáme jako ptáky z řady těch nejznámějších.  

Kukačka – její pojmenování nebylo asi obtížné. „Vykukala“ si ho sama. 
Nepatří do řádu pěvců, ale svým hlasem přemůže všechny pěvce. Její projev 
je jednoduchý, hlasitý a zvláštní. Když se někde ozve, hned nás zaujme. Vždy 
vzbuzuje náš obdiv. Rád zlobím kukačky imitací kukání a se zájmem sleduji 
jejich reakce.  

Zmínil jsem ptáky, z nichž někteří ani nejsou špičkovými zpěváky, ale 
moje i dávné prožitky s nimi mi je stále připomínají. Poznal jsem samozřejmě 
mnoho jiných lokalit s působivým zpěvem mnoha druhů ptáků, na které se se 
zájmem vracím. 

Můžeme se domnívat, že ptačí zpěv je jen vyjádřením jejich radosti. Ale 
ptáci vyzpívávají své celkové pocity – touhy, zklamání, výzvy partnerům 
k životu v páru, zpěvem vymezují zabraný hnízdní revír. Zpěv obsahuje i 
varování při nebezpečí. Zpívat učí i svá mláďata, kterým zpěv rodičů není 
vrozen a musí se ho od nich naučit. Jen tak může procházet generacemi a 
zachovávat si vypilovanou úroveň zpěvu. 

Nám se přesto jeví jen jako radostný a jako takový ho přijímáme a jeho 
krásou se těšíme. Využijme proto každé příležitosti si ho poslechnout, aby 
nevyzníval do prázdna, neboť jiných vnímavých posluchačů ptačího zpěvu 
v přírodě není, když pomineme skutečnost, že je také dorozumívací řečí 
ptáků.  

Tolik krátkou cestou za zpěvem ptáků procházející jejich lokalitami, 
z nichž žádná není ohraničena sama pro sebe. Vzájemně se prolínají 
v nekonečné řadě i s naším parkem, sídlištěm a ostatní městskou zelení.    

                                                                                            Augustin Vlašic  

V letošním lednovém Zpravodaji jsem uvedl článek s názvem Ignác Lengelacher – Dietrichsteinský dvorní sochař. Vžité představy o tvůrci soch Johannu 
Georgu Schaubergerovi na zámecké balustrádě tak vzaly za své. Sochy čtyř ročních období nevytvořil tedy Schauberger, ale Lengelacher. Schauberger byl 

tvůrcem soch ve výklencích v úrovni prvního patra zámecké fasády obrácené směrem do parku. To vše jsem se snažil dokázat na základě faktů v článku 
uveřejněných. Hloubavého návštěvníka zámku však zajisté napadne, koho znázorňují sochy umístěné v nikách. V dostupných materiálech se dočteme jen 

velmi rámcové údaje. Tak např. Karel Melichar se zmiňuje pouze o antických sochách (sborník Židlochovice v letech zápasů a budování – strana 40). 
Kratochvílova podrobnější Vlastivěda moravská se o těchto sochách vůbec nezmiňuje. Takže při jejich určování se musíme obrátit do antiky, a to nejvhodněji 

k řeckým bohům. Při prvotním pozorování je zřejmé, že z šesti soch jsou na levé straně tři mužští představitelé z antické mytologie a vpravo tři ženské bohyně. 
Seznámíme-li se s antickým božstvem, pak staří Řekové měli těchto bohů a bohyň kolem padesáti. Možná i víc. Těch nejdůležitějších se v literatuře uvádí asi 

třicet. Sami znalci přiznávají, že se snad ani všichni antičtí bohové nedají vyjmenovat.  

Mám za to, že první mužská postava zahalena do půlky pasu v říze 
představuje Apollóna, který byl ve starém Řecku jedním z nejmocnějších 
bohů. Je pokládán za boha slunečního jasu, hudby a věštění, byl dárcem 
zdraví a také ochráncem domů. Byl vůdcem múz – bohyň krásného 
umění. 

Další sochou by mohl být Hermes (latinsky Merkurius  – bůh 
obchodů, ochránce pastýřů, stád i poutníků. Vynalezl míry a váhy, naučil 
lidi matematice a astronomii. Byl prý nejobratnější, ale také nejlstivější ze 
všech bohů. (Jen pro zajímavost dodávám, že byl také ochráncem 
řečníků a zlodějů.)  

Třetí postavou je Hérakles (latinsky Herkules) ve lví kůži a s kyjem. 
Podle pověstí vykonal dvanáct slavných činů, mj. vyčistil Augiášův chlév. 
Hérakles byl v řecké mytologii symbolem odvahy a síly.  

Čtvrtou sochou je pravděpodobně Afrodité – nejkrásnější z antických 
bohyň – bohyně lásky, krásy a plodnosti. Staří Římané Afroditu 
ztotožňovali s Venuší. Navíc ji také nazývali bohyní jara.  

Předposlední socha patří bohyni Kleió. Tato bohyně bývá 
zobrazována se svitkem rukopisu. Nedrží ho však v ruce, ale ve výklenku  
je umístěn svitek za ní. Pravá ruka pomáhá upřenému pohledu do dálky, 
z níž jakoby věští budoucnost. 

Poslední okřídlená bohyně by mohla být Tyché (latinsky Fortuna) – 
bohyně šťastné náhody, osudu. Žila na Olympu v blízkosti nejvyššího 
boha Dia a je líčena jako přelétavá, vrtkavá a nestálá právě tak jako 
štěstí. V její pravomoci je rozhodovat, kolik štěstí který smrtelník bude 
mít. Některé zasypává dary, jiným sebere všechno.  (Nepřikláním se 
k úvahám, že tato postava s andělskými křídly je spojena s křesťanstvím 
a že byla do fasády vsazena později.)  

Nenárokuji si přesné určení uvedených antických soch. Některá 
pojmenování se mohou zdát sporná, antické sochy bývají tradičně 
vyobrazovány s atributy, které více přibližují jejich autenticitu. Musíme 
však také brát v úvahu, že jejich autor byl při znázorňování soch omezen 
daným rozměrem výklenku a použil jen nejoptimálnější způsob 
uměleckého vyjádření. 

Domnívám se, že majitelé zámku si vybrané antické sochy příhodně 
zvolili a v jejich symbolice se snažili naplňovat svoji dobrou pohodu. 
Vybraní bohové a bohyně měli působit blahodárně, přinášet harmonii a 
pomáhat k laskavému a příjemnému rodinnému životu.   

Zájemce odkazuji na literaturu zabývající se touto tématikou: Eduard 
Petiška: Slavné řecké báje a pověsti – nakladatelství Albatros 1969; 
Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí – vydalo 
nakladatelství Mladá fronta 1970.                                                         –kv– 
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Neobyčejná rozhledna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jsem člověk nerozhodný. Neochotně přiznávám svým přátelům, že odhalují tuto moji nemilou vlastnost celkem přesně. Je proto snad i příznačné, 
že si libuji v anekdotách např. tohoto druhu: Po výbuchu v letadle se po katapultování ptá vedle spoluleticího: „Jakže, vy letíte bez padáku?“ Ten 
odevzdaně rozhodí v letu rukama: „Copak si je člověk jistý, že se mu otevře?“ Také bývám nerozhodný na čí stranu se mám přiklonit při přísloví: jedno 
praví: Čas jsou peníze! Jiné: Přesnost bývá výsadou králů! Přítel se holedbá: „To já musím být na smluvené schůzce aspoň o půl hodiny spíš!“  
Namítám mu: „Obávám se, že tam budu lelkovat zbytečné a tím ztrácet čas, jenž znamená peníze.“ Bývám často z těch paradoxů kolem nás 
nešťastný. Někteří o mně tvrdí, že bývám rozervaný. Soudí tak též podle mého ranního pobíhání po bytě za nesnadného rozhodování kam v tom 
dnešním krásném slunečném dni jít? Kdyby bylo Brno obklopeno nezáživným okolím, nemusel bych být na vážkách, na kterou stranu v okolí se hodí 
jít. I posezení na balkóně s knihou by bylo vítaným řešením.  

Vzpomněl jsem si na svůj slib navštívit opět Židlochovicko, kde prý má být nová neobyčejná rozhledna. Přiznám se, že mně neušla jediná nová 
rozhledna v blízkém okolí, např. Tišnov, Čebín, Soběšice – ale v rovinatých Židlochovicích?  Jak jsem se již zmínil, nerad plýtvám časem, proto jsem 
se vydal jednoho dne odpoledne poměrně přesně k vlaku na jih, u něhož jsem zahlédl jen zadní červená světla. Ukázalo se, že vlak byl dochvilný, 
avšak na tramvaj nebylo spolehnutí. Protože však nastal právě letní čas, mohl jsem použit vlaku pozdějšího bez obav z návratu za tmy. 
Kolem Židlochovic jsem autem projížděl často, utkvělo mi v představě místo položené v rovině. Vrch nad nimi jsem spojoval spíš s Blučinou, snad 
proto, že jej mí místní známí pomlouvali jako překážku pro příjem televizního signálu. Cesta k rozhledně stoupala mírným terénem, který jsem v této 
lokalitě nečekal. Byla lemovaná řadou rozkvetlých stromů, odkud zazníval radostný zpěv ptactva. Nahoře mě přivítala čarovná náhorní planina a 
uprostřed temene osamoceného vrchu, jakoby chtěla znásobit dojem z výhlídky na všechny světové strany, trůnila rozhledna podoby věže v Pise. Nyní 
vím, že jsem objevil po Pouzdřanské stepi další jihomoravský kout, kam se budu vracet. Při zpáteční cestě do Židlochovic jsem se znovu zabýval 
myšlenkou, co je výhodnější. Mám si prostudovat předem podle příruček kraj nebo město a tím se vyhnout případnému rozladění, že jsem nějakou 
místní zajímavost přehlédl, nebo navštívit nepoznané místo „naslepo" a těšit se z překvapení, která mě nečekaně cestou potkají. Často volím to druhé 
– proč si nezpestřit život nenaplánovanými zážitky?   

                                                                                                                                                                        Jan Roman 

Řádková inzerce 

HLEDÁM RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU 
v Židlochovicích a okolí, děkuji za nabídky. 

 � 732 876 194 
● ● ●  

PRODÁM NOVOU CHLADNIČKU značky Gorenje 
 60 litrů na vestavění do kuchyňské linky.   

� 736 116 381 
● ● ●  

KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY  
v nominální hodnotě cca15 000 Kč. 

� 728 934 485 

PŮJČKY  
• půjčíme až 166.000 Kč 

zaměstnancům, důchodcům, osobám na MD 
• půjčíme až 320.000 Kč 

OSVČ, podnikatelům, firmám 
• půjčíme až 3.000 000 Kč 

bez dokládání přijmu, s ručením nemovitostí 

VOLEJTE 
774 348 446 

www.fer-uver.cz 
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke spolupráci 
při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření 

smlouvy o revolvingovém úvěru 

Zartek s.r.o.  
 
 - česká plastová okna 7 komor 
  - parapety venkovní/vnitřní 
 - zateplování fasády 

 
Kontakt:  � 736 769 647 

 
e-mail: zartek@seznam.cz 

 

Žerotínovo nábřeží 132, 
Židlochovice 

  

Město Židlochovice prodá byt. jednotku 1+1  
o výměře 49,8 m2 na Coufalíkově nám. č. 358  

za cenu 960 000 Kč. Nabídky podávejte v uzavřené 
obálce, označené textem  ,,Nabídka na prodej bytové 

jednotky č. 358/3, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích“ na 
MěÚ Židlochovice, Masarykova 100,  

667 01  Židlochovice. Informace podá ing. Dobyšek,  
� 547 426 037, nebo 604 290 314. 
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Co uvádí kronika z roku 1945 o odsunu Němců 
v  

(Z Pamětní knihy Židlochovic 1943 – 1948 strana 229 – 236.) Pokračování z minulého čísla. 

Němcům a Maďarům byla v naší republice zastavena výplata 
služného a odpočivného. Pracovní povinnost pro Němce byla stanovena 
na 10 hodin denně. Od října byly stanoveny platy německým 
zaměstnancům na 5,50 K na hodinu. Místní národní výbor se usnesl 
vyplácet jim z této mzdy 4 K na hodinu a zbytek zadržet na výživu těch 
Němců, kteří nemohli pracovat.  

O nábytek po Němcích byla stále poptávka. Protože dosud nebylo 
zákonně rozhodnuto jak postupovat při zcizování nábytku, rozhodl MNV, 
že nábytek z německých domů, uložený v cukrovaru, je pouze 
zapůjčován těm, kterým byl vydán. Veliká poptávka byla po klavírech a 
pianinech. Dne 7. září navrhl Karel Schönwälder, aby byl pořízen soupis 
klavírů zabavených u Němců a klavíry byly pak přidělovány podle 
naléhavosti potřeby.  

Za přestěhování nábytku z bytů po Němcích do skladu v cukrovaru 
obec zaplatila 2 560 K.  

V říjnu mohli Němci podávat žádost o optování*) pro 
Československou republiku. Pro přezkoušení opčních žádostí byla 
zvolena komise, jejímž předsedou byl zvolen Robert Fredenzi a členy za 
politické strany: za komunisty Adolf Zitterbart, za sociální demokracii 
František Šnajnar, za národní socialisty Marie Tichá, za lidovce Josef 
Povolný.  

Marie Šindlerová žádala o vyjmutí z nařízení pro Němce a prohlásila, 
že v kladném případě dá svůj majetek republice k dispozici. Marie 
Šindlerová se dostala do německého katastru vinou svého manžela a 
velmi těžce to nesla.  

V srpnu 1945 podali si strážci Němců v táboře u Ryšavých žádost o 
výplatu jednorázové mzdové výpomoci. Finanční komise 5. října rozhodla, 
že nebyli obecními zaměstnanci a že jim odměna nepřísluší. (Poznámka 
–kv–: Následují jména pěti strážců.) 

Mezi střelci byl zájem o lovecké pušky a vzduchovky po Němcích. 
Byly prodávány: kulobrokovnice za 250 K, malorážky za 100 K, 
brokovnice za 200 K a vzduchovky za 50 K.  

Státní obvodová úřadovna v Brně oznámila 5. listopadu likvidaci 
německé osídlovací společnosti. Současně došel výnos Ministerstva 
vnitra o zavedení evidenčních lístků pro německé příslušníky. Koncem 
roku 1945 byli u nás v takovém postavení, jako byli za jejich vlády Židé. 
Byli označeni, potravinové lístky dostávali jako dříve Židé, v srpnu dostali  

všichni zdejší hostinští oznámení, že nesmí trpět zdržování se 
německých příslušníků ve svém hostinci, že jim nesmí podávat lihové a 
nebo jiné nápoje. Také veřejné zábavy byly pro Němce zakázány a 
dlouho to trvalo, než bylo povoleno přijmout jejich děti do českých škol.  

Zemský národní výbor v Brně nařídil 17. ledna 1946 s okamžitou 
platností označení všech osob německé národnosti žlutou páskou na 
rukávě. Páska byla 6 cm široká, žluté barvy a měla se nosit na nadloktí 
levé ruky. Děti do šesti let nenosily pásky. Takto označeným osobám byl 
zakázán vstup do divadel, kin, tanečních zábav a jiných podniků. 
Dosavadní označení páskou s písmenem N přestalo platit.  

Po odsunu 28 mužů německé národnosti 18. května 1945 do tábora 
v Brně byl zrušen tábor Němců v domě u Ryšavých a Němci byli 
soustředěni v budově chudobince č. p. 358. 

Z Němců odsunutých do Brna zemřeli v brněnském táboře: Josef 
Göttlicher  – 68 roků, František Killinger – 74 roků, Jakub Kotschi – 78 
roků, Tomáš Ondratschek – 69 roků, Robert Pilarsch – 75 roků, Edwin 
Sommer – 64 roků, Rudolf Schindler – 46 roků.   

Němci, kteří se museli denně hlásit na práci, byli soustředěni jednak 
v chudobinci, jednak bydleli v soukromí. Byli to: Balabánová Anna, 
Balabánová Marie, Crha František, Crhová Františka, Eckert Matyáš, 
Formannová Štěpánka, její dcera Marie a vnučka, Göttlicherová Kateřina, 
Jirušová Růžena, Killingerová Marie, Kölbl Tomáš, Kölblová Marie, 
Kopečková, Kubisch Alfons, Kubischová Klára, Malá Štěpánka, 
Pilarschová Augusta, Raabová Krista, Růžičková Margareta, Smutná 
Františka, Sommer Erwin ml., Sommerová Marie, Tuschlová Josefa, 
Valentini Viktor, Valentiniová Hermína, Veselá Berta, Veselý Martin.  

(Poznámka –kv–: Následuje seznam stravovaných Němců.)  
Stravu pro Němce dodával hostinský u Zlatého lva Jan Neubauer. 

Stravu platila obec a hradila ji z příjmů za práci Němců. Tak bylo např. za 
dobu od 7. ledna do 3. února 1946 za 392 denních jídel po 15 Kč na den 
a 14 osob zaplaceno 5 880 Kčs. Poslední účet za stravu je za dobu od 
24. června do 9. července za 7 osob, celkem 1 750 Kč.  

(Poznámka – kv –: Konečná kapitola, týkající se tohoto tématu, uvádí 
seznam šedesáti konfiskátů německých domů a budov.) 

________________________ 

*) volba státní příslušnosti                                                                                                                         

                                  Pokračování v dalším čísle.    Připravil Karel Vavřík.  
 

 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 5. část  
1931 
Na přání četných sportovců se ustavil 9. května Český sportovní klub – 
ČSK Židlochovice. Měl pěstovat hlavně míčové hry – kopanou, volejbal, 
házenou a lehkou atletiku. V roce 1932 měl klub 73 členů. První jeho 
hřiště bylo na hranicích židlochovického katastru u silnice do Vojkovic.  

1941  
Už přes dva roky trvala i v Židlochovicích krutá nadvláda nacistů, kteří se 
všemožně snažili zlikvidovat vše české a ponížit náš národ co nejhlouběji. 
Byly zřizovány koncentrační tábory a pracovní lágry, do nichž byli 
odvlečeni nejstatečnější spoluobčané. Přes všechnu perzekuci a denně 
ohlašované četné popravy se šířil optimismus a víra v porážku tohoto 
režimu. Když pak v květnu 1941 potopilo britské loďstvo nejmodernější 
německou válečnou loď Bismark, projevila se radost českého lidu ještě 
výrazněji. Důsledek toho byl, že ve čtvrtek 29. května 1941 asi o 16.  

hodině přijeli do Židlochovic tři muži německé politické policie – Gestapa 
a ti nechali okamžitě četníky předvést 17 občanů. Tak byli zatčeni: Ant. 
Coufalík, Ant. Flodr, K. Hejtmánek,  Fr. Hošek, P. Jurák, O. Kafka, J. 
Kouřil, V. Krátký, F. Kupka, P. Kůsa, J. Novotný, A. Ondrůj, Fr. Povolný, 
Ant. Šrol, J. Záleský, J. Žák, V. Fišer. Přes noc byli zavřeni ve vězení 
místního soudu a druhý den byli převezeni vlakem do Brna. (Ze skupiny 
ještě před odjezdem byl propuštěn Ant. Šrol a místo něj zatčen B. 
Domes.) Když eskorta se zatčenými vyšla z vrat soudní budovy, bylo 
náměstí plné lidí; všichni se loučili se svými spoluobčany. Zpočátku byli 
uvězněni v Brně v policejní věznici „Pod kaštany“ na Veveří ulici. Celá 
tato první skupina byla propuštěna až po šesti týdnech. V pozdějších 
týdnech a měsících bylo pak v Židlochovicích zatčeno ještě několik 
dalších skupin a jednotlivců, z nichž někteří byli i popraveni.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil – kv–. 

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

�

 
 

Moudrá slova:          Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost.            John Ruskin, anglický básník a vědec 
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TIPY NA VÝLETY 
v 

Zaznamenali jsme  
v 

Výletní cíle v Dolním Rakousku – 1. část 

Jak jsme vás již v březnovém čísle informovali, byl vydán Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava leták 
se seznamem 44 výletů, které můžete podniknout v Dolním Rakousku. Vzhledem k přiměřené vzdálenosti se 
každý z takových výlet pohodlně vejde do jednoho víkendového dne. Jaro k takovým výletů přímo vybízí a tak 
uspokojivě strávený den vám určitě přinese nové a příjemné poznání s mnoha pěknými zážitky. 

Přinášíme několik tipů výletů. V závorkách jsou pak uvedeny webové stránky, na nichž se dozvíte důležité 
a podrobnější informace jako např. dobu otevření, vstupné, možnosti parkování, atp.  

Milovníci koupání jistě rádi přijmou pozvání do termálních lázní Laa. Můžete sem zajet v každé roční době 
a za každého počasí (www.therme-laa.at ). Nedaleko Laa můžeme navštívit obec Staatz (www.hrady.cz). Na 

nevysokém kopci je zřícenina pohraničního hradu viditelná i z našeho území. Hrad zničili Švédové po 
třicetileté válce.  V létě se pod hradem v přírodním hledišti pořádají indiánské hry. 

Turisté se jistě rádi podívají do Národního parku Podyjí. Hrad Hardegg stojí za zhlédnutí, avšak především příroda tohoto pohraničního území je 
úžasná (www.np-thayatal.at). V blízkosti Hardeggu se nalézá zámek Riegersburg. Patří k těm památkám, které stojí za návštěvu nejen pro své 
architektonické půvaby a bohaté vnitřní vybavení, ale také pro pohnutou historii i jako ukázka, jak lze překonat i následky různých dějinných pohrom – 
zámek byl zcela zničen ve 2. světové válce (www.ceskycestovatel.cz). Milovníci koupání si jistě nenechají ujít nedaleké koupaliště, které je přímo u 
silnice vedoucí z Hardeggu směrem na Riegersburg. 

Z Mikulova je kousek na zříceninu hradu Falkenstein. Silueta hradu je vidět i z naší akátové rozhledny. Zřícenina hradu postaveného v r. 1050 
jako pohraniční pevnost rozhodně stojí za návštěvu. Můžeme dojet až pod hrad po asfaltové cestě. Zřícenina je udržována, nenechejme se odradit 
přiměřeným vstupným. Pohledy ze zříceniny směrem k Mikulovu jsou pro nás nevšedními – Pavlovské kopce jsou najednou docela jiné, vidíme je 
nezvykle z jižní strany. Možná nás zvídavost zavede i do Drasenhofenu. Na nedalekém vrchu Kreuzberg je veliký pamětní kříž Němců odsunutých 
z jižní Moravy. 

Jen 11 kilometrů od Znojma je významné vinařské město Retz. Na náměstí je několik pozoruhodných měšťanských domů a jistě vás také upoutá 
velká radnice, která kdysi byla kostelem. Můžete vystoupat nejen na její věž s panoramatickým výhledem do krajiny, ale také sejít do podzemí. Právě 
pod radnicí je prý největší vinný sklep v Rakousku. Nad městem jsou dva větrné mlýny. I k nim vede pohodlná asfaltovaná cesta. Doporučujeme však 
jít pěšky a zhlédnout vápencové sochy, které připomínají Ježíšovo utrpení při cestě na Golgotu (www.erlebniskeller.at).                                           –kv–                              

Pokračování. 

• Neuspokojuje vás příliš rámcová předpověď počasí v televizi či rozhlase? Nalezněte si na internetu předpověď počasí podle bydliště či místa vašeho pobytu. 
Zadejte poštovní směrovací číslo a získáte podrobnou předpověď na pět dnů. Dozvíte se nejen aktuální stav počasí, ale také teplotu, srážky a jejich 
množství, rychlost a směr větru, relativní vlhkost vzduchu i půdy, a to dopoledne, odpoledne i v noci. Zadejte: 
http://forecast.agritech.prod.farmsat.com/ForeCast.aspx?lang=cs-CZ. Buďte trpěliví, načítání chvilku trvá.  

• A ještě pro zajímavost – nejpřesnější čas na světě:  http://home.tiscali.nl/annejan/swf/timeline.swf                                                                                      –rt– 
• V sobotu 9. dubna 20011 uspořádala ZO ČZS Židlochovice ukázku řezu ovocných dřevin v terénu. Předveden byl řez výchovný, udržovací a zmlazování 

starších stromů. Ukázku řezu s výkladem provedl přítel Jan Urbánek, za což mu patří naše poděkování. Ukázky se zúčastnilo 24 posluchačů. Na závěr 
připravila základní organizace pro účastníky menší občerstvení.                                                                                                                                 Jan Šotnar 

• Listy Jižní Moravy přinesly výsledky v čísle 4 z dubna t. r. již třináctého ročníku soutěže Zlatý erb, která hodnotí nejlepší webové stránky kraje. V kategorii 
webových stránek měst získaly první místo Boskovice. V kategorii webových stránek obcí zvítězily Přísnotice a v kategorii „Elektronická služba“ zvítězilo 
zasílání novinek e-mailem obce Vranovice. 

• První letošní jarní výlet klubu turistů zamířil v sobotu 26. března k sousedům do Rakouska na třetí pokračování poznávání hradů a zámků. V letech 2004, 
2008, 2010 jsme již navštívili hrad Kaja, Hardegg, Falkenstein, Staatz, Loosdorf, Hanselburg, Laa, Rosenburg a Babenberg a tentokrát jsme si znovu 
zopakovali Falkenstein a Staatz, dvě nádherné zříceniny Dolního Rakouska a přidali jsme k nim zámeček Lichtenštejnů Wilfersdorf a Jedenspeigen. Výletu 
se zúčastnilo přes čtyřicet turistů a provázelo nás příjemné turistické počasí. Náročnější výstupy na oba zmíněné hrady odměnily krásné výhledy, kvetoucí 
koniklece a fialky a pak i nenáročná zastavení na zámku Wilfersdorf nedaleko od Mistelbachu, na Moravském poli u Dürnkrutu a na blízkém zámečku 
Jedenspeigen. Závěr výletu byl věnován návštěvě vinařství pana Weingartshofera v městečku Grosskrut. Poznali jsme výrobu zdejších vín, navštívili jeho 
vinný „sklípek“ se sto tisíci litry uskladněného vína a pak i jeho zbrusu novou vinotéku, kde jsme ochutnali a také zakoupili výsledky jeho vinařského umění.  

                                                                                                                             Mgr.M.Cvrk 
• Dubnový 79. výlet klubu turistů nás zavedl na Prostějovsko a tentokrát opravdu turisticky. Autobusem jsme dojeli do malých lázní Slatinice a odtud se vydali 

pěšky zdolat hanácký Mont Blanc – Velký Kosíř (442 m n. m.). Třicítka turistů se příjemně upravenou turistickou stezkou kolem příjemně čistého potůčku 
dostala nejprve k památníku připomínajícím novodobou tragédii zříceného vojenského vrtulníku a pak lesnatým terénem až na samý vrchol. Překvapením 
bylo nečekané splnění slibu vedoucího výletu, který pod kopcem všechny navnadil na dobré občerstvení včetně chlazeného moku. Na vrcholu jsme se 
setkali s Kosířákem, obdobou Krakonoše, který tu pro asi stovku příchozích otevíral jarní přírodu severního výběžku Drahanské vrchoviny za asistence 
dobrovolných hasičů z blízkého městečka. Využili jsme pohostinnosti „domorodců“ a svých batůžků a posvačili. Po půl hodině na nás čekala trasa dál 
z kopce do kraje Josefa Mánesa, do Čech pod Kosířem. Krásný zámecký park, zámecká galerie s díly zmíněného malíře, muzeum kočárů i hasičské 
muzeum, to vše je zde k vidění a k návštěvě.  Po hodinové zastávce se vydáváme autobusem do nedalekého Ludéřova s pomníkem Svatopluka Čecha, ale 
především k významné keltské svatyni. Cesta k ní prověřila ve stoupání zbytek našich sil. Na úplný závěr jsme ještě stačili navštívit zámek Plumlov u 
Prostějova a samozřejmě i malou hospůdku, kde podávají největší řízky na celé Moravě.                                                                                         Mgr.M.Cvrk 

 
                                                                                                                           

 

 
ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 

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

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

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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