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

 

Jan Neruda  
Ukolébavka vánoční  

Spi, Jezulátko, spi! 
Zas chudých lidí chudé dítě 

jen do jesliček uloží tě -  
ach, tolikrát už lidstvu dáno 

a Jidáši vždy zaprodáno, 
spi, Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
Spi sladce na tom seně holém, 
my dech tajíme všichni kolem, 

vždyť Tobě, věčné pravdy synku, 
je také třeba odpočinku, 

spi, Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
A nabeř v spánku nové síly, 

máš konat ještě mnohou 
míli: 

Té cesty lidstva ku spasení, 
té ještě dlouho konec není -  

spi, Jezulátko, spi! 

Spi, Jezulátko, spi! 
Za tvé o bratřích naučení 

svět vezme tě zas do mučení 
a než se lidstva pouta zdrtí, 
je třeba ještě velkých smrtí - 

spi, Jezulátko, spi! 
 

Ze sbírky Zpěvy páteční (vyšla posmrtně 1896). 
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Výběr z usnesení RM 21. října 2011 
RM ve shodě s tajemníkem Městského úřadu 
jmenuje: 
� do funkce vedoucího odboru dopravy Městského 

úřadu Židlochovice Mgr. Ivanu Kejřovou s nástupem 
do funkce ke dni 1. 11. 2011 

RM schvaluje: 
� smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu

Jihomoravského kraje na výstavbu Sběrného dvora    
odpadů Židlochovice – I. etapa 

� průběh a výsledek veřejné zakázky na dodavatele 
zemního plynu a ukládá uzavřít Smlouvu na 
sdružené dodávky zemního plynu s firmou United 
Energy Trading a.s. Praha 

� přijetí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje pro 
město Židlochovice na projekt: „Obrázky a uzlíčky 
pro všechny šikovné ručičky“ve výši 13.000 Kč za 
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK. 

Výběr z usnesení ZM 19. října 2011 
ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu r. 2011 
ZM rozhodlo: 
� prodat pozemek pod garáží (na sídlišti) p. č. KN 

1107/19, o výměře 18 m2, za cenu 1 000 Kč/m2;  
 

platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2011 
� odkoupit rodinný dům č. p. 516 stojící na pozemku p. 

č. 1087 a pozemky p. č. 1087 a p. č. 1088, všechny 
nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na LV č. 488, za cenu 3 100 000 
Kč; toto rozhodnutí je platné do 30. 6. 2012 

� odkoupit pozemek p. č. 711/113 v lokalitě Líchy v k. 
ú. Židlochovice, pozemek pod hrázkami, za cenu 12 
Kč/m2; platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2011 

� prodat podíly na pozemcích pod bytovými domy a 
kotelnami patřícími k těmto bytovým domům za cenu 
300 Kč/m2 vlastníkům bytových jednotek v domech 
na sídlišti Družba č. p.: 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 659, 660, 661, 663, 664, 665, 666,667,668, 
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703   a 
v ulici Lidické č. p. 639; vlastníci bytových jednotek, 
čísla pozemků pod domy a podíly na pozemcích 
jsou vyjmenováni ve výpisech z katastru 
nemovitostí, které jsou uvedeny v příloze; čísla 
pozemků pod kotelnami jsou uvedena 
v oddělovacích geometrických plánech, které jsou 
rovněž uvedeny v příloze; splatnost kupní ceny bude 
jedním ze tří způsobů: 1. v pravidelných měsíčních 
splátkách, deset splátek do 31. 10. 2012; 2. 
v pravidelných čtvrtletních splátkách, čtyři splátky do 
31. 10. 2012;  3. jednorázovou úhradou celé částky  

 

nejpozději do 28. 02. 2012; platnost tohoto 
rozhodnutí je do 31. 1. 2012 

Výběr z usnesení RM 4. listopadu 2011 
RM nepovoluje: 
� stánek s občerstvením na autobusovém nádraží 
RM rozhodla: 
� provést zateplení  v průjezdu domu č. p. 38, ulice 

Komenského v Židlochovicích z fondu FRB do max. 
výše 35 tis. Kč 

RM schvaluje:: 
� zvýšení ceny za zapravení povrchu po kanalizaci 

v ulici Masarykově ve výši 30 tis. Kč (chyba 
v projektu)  

� zásady pro stanovení nájemného u nájemních 
vztahů k bytům v majetku města Židlochovice od 
roku 2012 s touto výší nájemného: 40,- Kč/m2/měs. 
byty se sníženou kvalitou (č. p. 98, 265, buňky 757),  
65,- Kč/m2/měs. ostatní byty; nové nájemní smlouvy 
na pronájem bytu uzavírat na dobu určitou jeden rok 

� průběh a výsledek veřejné zakázky na dodavatele 
elektřiny a ukládá uzavřít Smlouvu na sdružené 
dodávky elektrické energie s firmou Amper Market 
a.s. Praha. 

RM bere na vědomí: 
� informaci ředitelky ZŠ Židlochovice o havarijním 

stavu kotelny  
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Vážení a milí spoluobčané, 
vycházející prosincové číslo Židlochovického zpravodaje napovídá, že se opět blíží Vánoce a advent již rozhořel svojí první svíčku, aby 

po dobu svých čtyř nedělí připomínal, že nastal čas příprav a radostného očekávání, na jejichž konci by neměla být jen spousta úhledně 
zabalených dárečků, ale také projevená láska a radostná vzájemnost.   

Už kvůli samotné podstatě Vánoc se všichni snažme zpomalit a uvědomit si, čím chceme své bližní obdarovat především. Pamatujme i 
na ty, kteří letos nemají tolik štěstí, aby si mohli Vánoce vychutnat v harmonii, zdraví a pohodě mezi nejbližšími. Je jich bohužel stále dost i 
u nás v Židlochovicích. Nabídnutá osobní nebo materiální pomoc je pro ně mnohdy zásadní stejně tak jako snaha o pochopení, odpuštění i 
usmíření se. 

Za zastupitele města Židlochovic Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních, aby i letos u Vás platilo, že Vánoce jsou svátky klidu 
a pohody. 

Ke svátečnímu prožití adventu a vánočních svátků město Židlochovice přispívá pořádáním tradičního vánočního jarmarku 
s mikulášskou nadílkou, na kterou vás srdečně zvu. 

Vlastimil Helma, starosta Židlochovic 
 

Informace o zavedení elektronických občanských průkazů 
V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona 424/2010 Sb., kterým, se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů se zavádí vydávání nových typů občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem tzv. e-OP od 1. 1. 2012.   
Možnost podání žádosti o nový občanský průkaz a e-pas v závěru roku 2011  
Cestovní doklady 
- od 17. 11.20011 od 6 hod. do 21. 11. 2011 do 6 hod bude odstávka systému CDBP – v této době nebudou přijímány nové žádosti o e-pasy ani 

vydávány e-pasy 
- od 23. 12. 2011 od 16 hod. do 2. 1. 2012 bude technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu – 

v této době nebudou přijímány nové žádosti o e-pasy ani vydávány e-pasy 
Poslední termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je stanoven na 19. 12. 2011.  
Do stejného data tj. 19. 12. 2011 je možné na úřadě příslušném pro vydávání e-pasu podat žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu.  
Od 1. 1. 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou.   
V době odstávky systému CDBP bude možné vydávat pasy bez strojově čitelných údajů typu BLESK. 
Občanské průkazy 
Poslední termín pro podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu na matričních úřadech nebo úřadech, které nejsou příslušné 

k vydávání OP je 30.11.2011.  
U příslušného úřadu s rozšířenou působností lze žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu podat nejpozději do 14. 12. 2011. 

Eva Válková, odbor vnitřní správy – občanské průkazy 
 

Změny v sociální oblasti od 1. 1. 2012 
       Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti  zákon č. 329/2011 Sb.,o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Na základě tohoto zákona dochází  
k zásadním změnám v poskytování sociálních dávek. Dochází k těmto změnám: 

1) ruší se příspěvek na provoz motorového vozidla. Místo něj se zavádí příspěvek na mobilitu (400,-Kč/měs). Příspěvek vyřizuje od 1. 1. 2012 Úřad 
práce Židlochovice, Komenského 80. 

2) zaniká příspěvek na nákup, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla a příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, které nahrazuje nově 
příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek vyřizuje od 1. 1. 2012 Úřad práce Židlochovice, Komenského 80. 

3) bez náhrady budou zrušeny příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbarierového bytu a 
garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům. 

4) průkazy mimořádných výhod vydané do 31. 12. 2011 zůstávají v platnosti,  a to do doby uplynutí doby platnosti vyznačené na těchto průkazech, 
nejdéle však do 31. 12. 2015. Postupně budou tyto průkazy nahrazeny kartami sociálních systémů. Průkazy osob se zdravotním postižením vyřizuje 
Úřad práce Židlochovice, Komenského 80. 

5) označení motorových vozidel O1 zůstává v platnosti do 31. 12. 2012. Od 1. 1. 2012 bude toto označení postupně nahrazeno novými parkovacími 
průkazy. Výměnu bude zajišťovat Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí, Nádražní 128, Židlochovice během celého roku 2012.  

6) rovněž na úřad práce přechází vyřizování a výplata dávek hmotné nouze (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci) 
a příspěvku na péči 

7) dochází k omezení výplaty dávek státní sociální podpory – příspěvku na bydlení a zavádí se maximální částka rodičovského příspěvku na 220.000,-
Kč a volitelná délka jeho pobírání – dávky vyřizuje Úřad práce Židlochovice, Komenského 80 

Bližší informace podá odbor sociálních věcí při MěÚ Židlochovice nebo kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Židlochovice.  
Mgr. Iva Tycová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Kamerové dohlížecí systémy měst a obcí 
Jednou z důležitých opatření pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku je budování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). 

Hlavní úlohou MKDS ve městech a obcích je zajistit monitorování vybraných rizikových lokalit. Smyslem realizace je zvýšení dohledu nad bezpečím občanů, 
zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti, jako i proti osobám, které různým způsobem narušují veřejný klid a pořádek. V našem městě má 
MP k dispozici zatím jednu kameru, která nepřetržitě monitoruje nám. Míru a je napojena na služebnu městské policie. Záznam městská policie využívá při 
protiprávních jednáních, která mohou nastat v této lokalitě. Příkladem obcím, ve kterých má městská policie Židlochovice svoji působnost (Vojkovice, Blučina), 
jsou Žabčice. V obci je od léta letošního roku vybudován nový kamerový dohlížecí systém, který monitoruje všechny důležité objekty a vybraná veřejná 
prostranství v obci, a je taktéž nepřetržitě k dispozici městské policii. Za toto krátké období řešila městská policie Židlochovice několik krádeží v obci a díky 
záznamu z kamerového systému se jí podařilo objasnit dvě krádeže. Jednalo se o krádež keramické výzdoby před obchodem s chovatelskými potřebami na 
ulici Přísnotické a krádež velkého slunečníku z areálu restaurace Sport na ulici Nádražní. Z výše uvedeného je patrné, že budování MKDS má své 
opodstatnění a přispívá již svou preventivní funkcí k vytváření pocitu bezpečí v exponovaných lokalitách měst a obcí.  

 Milan Šebek, vedoucí strážník 
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Cenové úvahy pěstitele meruněk 
Kam se člověk podívá, všechno se pořád zdražuje. Je to pochopitelné, neboť každý chce co 

nejvíc vydělat. Najdou se ale i tací, kteří se tak nechovají. Z nějakého neznámého důvodu nabízejí 
svoje produkty za velmi nízkou cenu, která byla obvyklá tak před dvaceti lety. Například nedávno 
jsem si na jedné vývěsce přečetl: „ Prodám meruňkovici, 51 procent, litr za 250 korun.“ To musí 
být nějaký blázen, napadlo mě. Jak může někdo prodávat meruňkovici tak lacino? Je kradená, 
šizená nebo pálená načerno? Pokud jde opravdu o kvalitní a legálně vyrobený nápoj, pak proč tak 
nízkou cenu? Nevidím jediný rozumný důvod. Byv přesvědčen o tom, že cena 250 korun 
nepokryje ani náklady na výrobu, vzal jsem tužku a papír a začal počítat. Z letošní zkušenosti vím, 
že vypálení jednoho litru meruňkovice v moderně vybavené palírně o nabízeném obsahu alkoholu 
přijde zhruba na 140 korun. Další položkou jsou náklady na meruňky. Na jeden litr pálenky jich 
bylo potřeba asi 12 kg. Kdybych je počítal po deseti korunách za kilo, je to 120. Tím moje počítání 
může skončit, protože už teď jsou náklady o deset korun vyšší než inzerovaná prodejní cena. 
Celkové náklady jsou však podstatně vyšší, neboť jsem nezapočítal další položky. Zásadní 
investicí jsou nádoby na kvas, neboť jedna padesátilitrová nádoba přijde na 500 korun. Při potřebě 
deseti jde o pět tisíc korun. Kromě toho je třeba koupit i cukr, který se obvykle přidává dva 
kilogramy na metrák kvasu. Nákladné jsou i demižony na výsledný produkt, stejně jako láhve. 
Zadarmo není ani potravinářská destilovaná voda, používaná k ředění na požadované procento 
alkoholu. Materiální náklady včetně pálení určitě přesahují tři stovky. Kromě toho by měla být 
započítána i práce. Pominu-li péči o stromy, jde zejména o sběr meruněk, jejich třídění, případné 
odpeckování, ukládání do pečlivě vymytých nádob, drcení plodů na menší kousky, přidání 
cukerného roztoku a jeho promíchávání. Pro dopravu několika metráků kvasu do pálenice je pak 
třeba sehnat vozidlo s přívěsem a silné nosiče, což rovněž není zadarmo. A to nemluvím o zisku, 
který by měl být v ceně rovněž zahrnut. Pokud někdo prodává za cenu, která je nižší než součet 
nákladů na ovoce a vypálení a zcela ignoruje náklady na práci, amortizaci používaného zařízení, 
náklady na dopravu i zisk, pak něco není v pořádku. Je ale možné, že drobným pěstitelům prostě 
chybí drzost velkopodnikatelů, kteří od nich vykoupí meruňky po osmi korunách a následně je 
prodávají v supermarketech po pětačtyřiceti.  

Při úvahách nad myšlením malopěstitelů mě napadlo, že jde možná o setrvačnost. Když 
někdo desítky let prodává do výkupny, kde za ty nejkvalitnější plody dostane rok co rok stejnou 
cenu, zvykne si a nenapadne ho chtít víc. Takový člověk pro ovoce do supermarketu nechodí, a 
proto neví, že tam stojí mnohonásobně víc. A tak prodává pod cenou ovoce i pálenku. A úplně 
zbytečně. Vezměme si třeba takovou skotskou whisky. Je nějaký důvod se domnívat, že je oproti 
meruňkovici ušlechtilejším nápojem? Není. V obchodě přijde litr na zhruba šest set korun. 
Vzhledem k tomu, že má o dost menší obsah alkoholu, obvykle čtyřicet procent, měla by být 
klasická meruňkovice dražší. 

A komu se to nelíbí, může si kupovat rum. V něm je sice alkoholu ještě méně než ve whisky, 
ale litr přijde jen na dvě stovky.  

Fejeton Jiřího Smutného. (Převzato z deníku Rovnost 7. listopadu 2011.) 

Chorvati, Bulhaři  
 a Francouzi na jižní Moravě 

Nedaleko Mikulova se nacházejí obce 
Dobré Pole a Nový Přerov. Ves Dobré Pole 
v 15. století zpustla a v letech 1569 – 1571 
byla osídlena kolonisty z Chorvatska. Rovněž 
obec Přerov zpustla a ještě před rokem 1570 
byla osídlena chorvatskými kolonisty a tehdy 
získala přívlastek „Nový“. 

Historie chorvatských kolonistů je 
přinejmenším zajímavá a tak se na jejich osud 
podívejme poněkud podrobněji. 

Po prohrané bitvě u Moháče v r. 1529, 
v níž Turci utvrdili své postavení na Balkáně a 
postupně došli až na dnešní jižní Slovensko, 
začaly některé chorvatské rodiny opouštět 
svou vlast a osídlovaly území podél uhersko-
rakouské, moravsko-slovenské a moravsko-
rakouské hranice. Na jižní Moravě jejich 
osídlování zasahovalo až na Kyjovsko do 
Hovoran. Chorvati v Hovoranech mluvili svým 
vlastním nářečím zvaným čakavština. Později 
splynuli s místním obyvatelstvem. Největší 
koncentrace chorvatského (na Moravě běžně 
nazývaného charvátského) osídlení však byla 
v okolí Břeclavi (Charvátská Nová Ves) a na 
Mikulovsku. Chorvaté na Mikulovsku a na 
bývalém drnholeckém panství, především 
v Dobrém Poli (Gutfjeld), Jevišovce (Frjélištorf) 
a Novém Přerově (Nova Prerava), byli 
obklopeni německy mluvícím obyvatelstvem, 
avšak udrželi si svou řeč, kroje a zvyky, 
hudbu, písně i tance.  

Po mnichovské zradě se většina 
chorvatských vsí ocitla v odtrženém území 
připojeném k Velkoněmecké říši. Chorvatští 
muži byli potom jako všichni obyvatelé 
Německa přinuceni sloužit se zbraní v ruce 
v německé armádě. Někteří z nich ale zvolili 
tuto službu i dobrovolně a působili dokonce 
jako členové elitních jednotek SS. To jim 
komunistická moc po roce 1948 nemohla 
odpustit, a tak byli Chorvaté v důsledku 
uplatnění principu kolektivní viny ze svých obcí 
v letech 1948 – 1950 přesídleni. Dědictví 
moravských Chorvatů, jejich lidová kultura, se 
staly stěžejním programem všech složek 
národopisného spolku Pálava. 

Chorvatské osadníky připomíná památník 
a stálá muzejní expozice ve vinařské obci 
Jevišovka. 

Zajímavou historii má městečko Drnholec 
s renesančním zámkem podle plánů F. A. 
Grimma a mnoha dalšími památkami. 
Abychom však neodbíhali od tématu, 
připomeňme si, že po odsunu německy 
mluvícího obyvatelstva se tady usídlili mj. i 
čeští reemigranti z Bulharska.  

V roce 1771 byla vinařská obec Čejč 
osídlena zčásti i francouzskými kolonisty 
z okolí města Besançon. Jedné místní části se 
dodnes říká Na francouzské. 

Podle knihy Vladislava Dudáka Putování 
vinařským krajem, vydalo nakladatelství 

Práh v r. 2011.  Připravil –kv–. 

 

�     � 

Zabezpečení rekreačních objektů 
Blíží se zimní období, kdy budeme navštěvovat naše chaty a zahrady daleko méně než 
doposud. 
Proto Vám městská policie chce připomenout pár rad k zabezpečení rekreačních objektů: 
- zvolte vhodné zabezpečení objektu s ohledem na hodnotu jeho zařízení 
- v blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které by mohlo případnému 

pachateli usnadnit násilné vniknutí do Vaší chaty 
- po dobu kdy objekt pravidelně nenavštěvujete, si odvezte veškeré cenné věci a drahé 

pracovní nástroje a nářadí 
- několikrát za zimu objekt zkontrolujte nebo požádejte o kontrolu osobu, která se zde zdržuje 

častěji než vy 
- v případě, že i přes veškerá opatření dojde k vloupání, do vašeho objektu zásadně 

nevstupujte, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně na Policii přes tísňovou linku 
158 

- pro tento případ si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, které nemůžete odvést, 
poznamenejte si čísla elektrických spotřebičů 

Milan Šebek, člen komise veřejného pořádku 

Moudrá slova 
Zákony se píší pro obyčejné lidi, proto musí být založeny na 

obyčejných pravidlech zdravého rozumu. 
Thomas Jefferson (1743 – 1826), americký státník a politik. 
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Pokud zavítáte do Mateřského centra Robátko, naleznete tu m. j. i dvě malé knihovničky. V jedné se nachází knížky pro děti – od říkadel, přes encyklopedie až 
po dětskou beletrii. V druhé jsou knihy pro dospělé převážně odborné a populárně-naučné.  Knihy byly darovány nakladatelstvími a jednotlivci, několik knih 

bylo nakoupeno z dotace určené pro podporu rodičovských kompetencí. Knížky si návštěvníci mohou vypůjčit domů, členové zdarma, nečlenové za poplatek  
5 Kč za knížku. Knihovnička MC Robátko je velmi oblíbená především z toho důvodu, že rodiče si zde v klidu prohlédnou a vyberou knihy v době, 

 kdy si jejich dítě hraje. Celý přehled knih naleznete na www.mcrobatko.cz nebo přímo v centru.  
Zde uvádíme témata, dle kterých knihy pro dospělé řadíme a výběr z titulů, které stojí za povšimnutí: 

TĚHOTENSTVÍ, POROD, KOJENÍ: Ina May Gaskin: ZÁZRAK PORODU. 
Spiritual Midwifery, 2010; Jana Doležalová, Ivana Königsmarková: HOVORY 
S PORODNÍ BÁBOU. ARGO, 2006; M. Mrowetz, G. Chrastilová, I. Antalová: 
BONDING-PORODNÍ RADOST. Dharma-Gaia, 2011; Elisabeth Geisel: SLZY 
PO PORODU, JAK PŘEKONAT DEPRESIVNÍ NÁLADY. OWP, 2004; Henci 
Goer: PRŮVODCE PŘEMÝSLIVÉ ŽENY NA CESTĚ K LEPŠÍMU PORODU. 
OWP, 2002; Judita Hofhanzlová: MIMINKO. Calendula, 2007; Renata 
Sabongui: PILATES TECHNIKA - CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. (DVD). 
Sabongui Production, 2005 

ZDRAVÍ, VÝŽIVA, ŽIVOTNÍ STYL: Judita Hofhanzlová: ZDRAVÍ PRO ŽENU 
A DÍTĚ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY. Alternativa, 2002; Judita Hofhanzlová: 
ATOPICKÝ EKZÉM, ALERGIE, ATSMA. Calendula, 2009; JÓGA V 
TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU. (DVD); MUDR. Tomáš Karhan: 
HOMEOPATIE A DĚTI. Grada, 2011; Mireille Guillianová: FRANCOUZKY 
UMÍ ŽÍT. Euromedia Group, 2008; Robert S. Mendeslohn: JAK PEČOVAT O 
ZDRAVÍ DITĚTE…NAVZDORY VAŠEMU LÉKAŘI. Protisk, 2010; 
KOMPOSTOVÁNÍ. Ecocentrum PALETA, 2010 

VÝCHOVA, VZTAHY: Jan-Uwe Rogge : DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE. Portál, 
2009; Steve Biddulph: PROČ JSOU ŠŤASTNÉ DĚTI ŠŤASTNÉ. Portál, 2008; 
Jean Liedloffová: KONCEPT KONTINUA. Dharma Gaia, 2007; Maria Molicka: 
PŘÍBĚHY, KTERÉ LÉČÍ. Portál, 2007; Ilona Špaňhelová: SLOVNÍK 
DĚTSKÉHO SVĚTA. MF, 2006; Eva Kiedroňová: NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ. 
(DVD). GRADA, 2006; Amre Knecht-Boxer: HRY, ZÁBAVA, CVIČENÍ S 
MIMINKEM. MF, 2004; Lenka Tůmová, Zbyněk Mach: ZOUBKY NAŠICH 
DĚTÍ. MF, 2003; Jan Uwe Rogge: RODIČE URČUJÍ HRANICE. Portál 2005; 
Romana Čadílková: BABY MASÁŽE; P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, 
T. Kopřivová: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN. Spirála, 2008; Don 
Miguel Ruiz: ČTYŘI DOHODY. Pragma, 2001; Wilfried Nelles: RODINNÉ 
KONSTELACE. Alternativa, 2009; M. Scott Peck: NEVYŠLAPANOU 
CESTOU. Argo, 2007; Zdeněk Matějíček: PO DOBRÉM NEBO PO ZLÉM?  

 

Portál, 2007; Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová: DĚTI JSOU HOSTÉ, 
KTEŘÍ HLEDAJÍ CESTU. Portál, 2008; Marek Herman: NAJDĚTE SI SVÉHO  

MARŤANA. Hanex, 2008; John Gray: MUŽI JSOU Z MARSU, ŽENY Z 
VENUŠE. Práh, 1994; Tomáš Novák: CO DÍTĚ SDĚLUJE, KDYŽ NAKRESLÍ 
SVOU RODINU. Rubico, 2004; Jeroným Klimeš: PARTNEŘI A ROZCHODY. 
Portál, 2010; Gary Chapman: PĚT JAZYKŮ LÁSKY. Návrat domů,2010; 37. 
Verena Kast: TOUHA PO DRUHÉM-O LÁSCE V POHÁDKÁCH. Portál, 2010; 
Jana Makovcová: MAMINKO, NEZPÍVEJ. ALMI, 2009 

HOBBY: MaryAnn F. Kohlová: VÝTVARNÉ ČINNOSTI PRO MALÉ DĚTI. 
Portál, 2004; Petra Vondrová: TVOŘÍME Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 
LAND-ART PRO DĚTI. Malá dětská dílna; V. Kirchnerová, R. Rubešová: 
NÁPADY PRO RODIČOVSKOU DOVOLENOU; Jana Šilarová: TVOŘÍME Z 
OVČÍ VLNY, PLSTĚNÍ JEHLOU. Grada, 2008; L. Krčma, M.  
Petrová, D. Křivánková : MOJE PŘÍRODNÍ ZAHRADA, 2010  

PEDAGOGIKA, METODIKA: Jana Hanšpachová: HRY PRO MAMINKY S 
DĚTMI. Portál, 2010; Dagmar Šottnerová: LIDOVÉ TRADICE. Rubico, 2008; 
Cheri J. Meiners, M Ed. : NAUČME SA AKCEPTOVAŤ A CTIŤ SI KAŽDÉHO 
ČLOVEKA. Perfekt, 2010; R. Masaracchiová, U. Taschnerová: MAMINČINO 
BŘÍŠKO, UŽ TO VÍM. DharmaGaia, 2008; Ivo Vodička: NECHTE LEVÁKY 
DRÁPAT. Portál, 2008; Ester Stará: ŽEŽICHA SE NEŘÍKÁ. Fragment, 2004; 
Jiřina Bednířová, Vlasta Šmardová: ŠKOLNÍ ZRALOST. C. press, 2010; 
Linda Hroníková: POHÁDKY A HRY S BYLINKAMI. Rubaco, 2008; Kim Da 
Silva, Do-Ri Amtmann: KREATIVNÍ UČENÍ. ANAG, 2010; Václav Fořtík, Jitka 
Fořtíková: NADANÉ DÍTĚ A ROZVOJ JEHO SCHOPNOSTÍ. Portál, 2007; 
Else Müller: PŘÍBĚHY Z MĚSÍČNÍ HOUPAČKY. Portál, 2010; Ivan Klíma: 
JAK DALEKO JE SLUNCE. Portál, 2011; Jana Hanšpachová: HRY 
PROMAMINKY S DĚTMI. Portál, 2010; Hana Kišová: HRÁTKY S 
BATOLÁTKY. Portál, 2010; Martin Gregora: PRVNÍ POMOC U DĚTÍ. MF, 
2004; K. Štěpánek, R. Pleskot a kol. : PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM. C. press, 
2009                                                                                 Mgr. Mirka Šenkyříková 

 
 
 

Jen úzký okruh občanů si bez tohoto připomenutí zřejmě uvědomí, že  
Židlochovickému zpravodaji je právě třicet pět roků. Ano, právě před 35 
roky v prosinci roku 1976 vyšlo jakoby na zkoušku první číslo. Zkušební 
proto, aby si jeho tvůrci uvědomili, co všechno práce obnáší, co všechno 
je třeba udělat, jaká bude odezva židlochovických občanů, atp.  Ohlas 
čtenářů byl vesměs kladný, jen tak můžeme od ledna příštího roku 
přepsat v titulu rok vycházení na XXXVI. ročník. 

Před několika roky se docela vážně uvažovalo, že Židlochovický 
zpravodaj přestane vycházet.  Především byly vzneseny námitky na 
vysoké finanční náklady. Nejsem ekonom, dovedu počítat jen do výše 
svého důchodu. Vím však určitě, že všechno se nedá měřit jen penězi. Ke 
zrušení Zpravodaje nakonec nedošlo. Občané se v kterési anketě 
jednoznačně vyjádřili s tím, že Zpravodaj považují za zdroj užitečných 
informací. Také v nedávné anketě o informačních zdrojích občanů, byť 
jen v malém vzorku, uvedli občané na prvním místě Zpravodaj.  

Občas v duchu závidím některým městům a obcím, že si mohou 
dovolit vydávat barevné časopisy. Je to však zcela v duchu doby;  
barevná a digitální fotografie ovládla svět. Dá se téměř okamžitě použít 
k tisku, různě upravovat a podle potřeby formátovat, snadno přes počítač 
přeposílat. A stejně tak snadno jsou později použitelné pro různé 
publikace. K úpravě fotografie postačí jen použít příslušný počítačový 
editor a samozřejmě zručný uživatel. A fotografie se dají takto archivovat. 
Jen  staromilci   používají   filmy   a   tvrdí,  že   práce   systém   negativ  – 

 
 

pozitiv je výhodnější. (Ano, avšak jen pro určitou uměleckou a černobílou 
fotografii a navíc musí být aparát vysoce kvalitní.) Pro potřeby časopisu i 
městského archivu jsou digitální snímky nepostradatelné. A to právě pro 
shora uvedené důvody. Protiargumenty zastánců fotografování na 
negativy tkví v tom, že nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho mohou 
nosiče (např. CD) uchovávat svěřená data. Zatím se však vždy našla 
technologie, která dokázala záznamy uchovat a dokonce ještě zkvalitnit. 
Mám teď na mysli původní gramofonové desky na 78 otáček, které byly 
moderními elektronickými technologiemi digitalizovány, odstraněny z nich 
původní šumy a původní nahrávky byly tak dokonce kvalitativně 
povýšeny.   

Židlochovický zpravodaj se tiskne na běžné kancelářské kopírce. 
Čtenáři Židlochovického zpravodaje tak přicházejí o celou řadu důležitých 
fotografií, které se z technických důvodů nedají otisknout. A to ani 
černobíle. Poslední listopadový Zpravodaj na titulní straně naše omezené 
možnosti názorně předvedl v nepodařené fotografii restaurace orlovny.  

Před několika lety se mi po usilovné práci podařilo sestavit obsah 
všech ročníků našeho Zpravodaje. Každý článek je evidován a zařazen 
s uvedením ročníku, čísla a příslušné strany. Během několika vteřin tak 
lze na počítači nalézt požadovaný článek.  

Věřím, že Židlochovický zpravodaj bude vycházet další desítky let a 
že bude mít nejen vděčné čtenáře, ale i oddané přispěvatele.  

Karel Vavřík 

Malé výročí aneb Třicet pět roků Židlochovického zpravodaje 
 

����           Knihovnička Mateřského centra Robátko          ���� 
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(Základním tématem článku je jedna z pracovních verzí prohlídek židlochovického zámku obvykle používaná průvodcem a je určena všem, kteří 
zámek navštívili, nebo hodlají navštívit.) 

Dominantou města Židlochovic byl vždy zámek. Historie města byla vždy 
spojena s historií držitelů židlochovického panství.  

První písemná zmínka pochází z roku 1237, kdy je na listině uveden Rym 
de Selowiz, zřejmě držitel tvrze. 

Důležitou roli v dějinách zámku i města sehráli Žerotínové v letech 1565 
– 1616), z nichž první Fridrich dal přestavět dosavadní tvrz na zámek a svým 
politickým postavením vytvořil z města důležité středisko Moravy.  

Dalšími významnými držiteli panství byli Sinzendorfové (1697 – 1743), 
z nichž hrabě Filip Ludvík rozšířil a od základů přestavěl zámek v podstatě do 
dnešní podoby. Byly pobořeny hradební zdi, zrušeny zdvihací mosty, 
zasypány náspy a odvezena železná děla. Tato významná změna později 
vedla k tomu, že získaný prostor byl přeměněn v nádvoří. Sochy, které dříve 
zdobily bok zámecké kaple, byly umístěny doprostřed tohoto nádvoří a vznikl 
tak vstupní prostor, který přirozeně doplnil průčelí zámku orientované směrem 
k parku 

V letech 1844 – 1854 byl zámek přebudován v empírové sídlo. Průčelí 
zámku směrem do parku je na úrovni střechy završeno trojúhelníkovitým 
štítem a sloupkovou balustrádou a nad ní jsou umístěny mohutné pískovcové 
sochy zobrazující čtyři roční období. Nad kamenným erbem Albrechta 
Habsburského je umístěna arcivévodská koruna. Tvůrcem soch je 
dietrichsteinský dvorní sochař Ignác Lengelacher. Ve výklencích v úrovni 
prvního patra jsou umístěny sochy z antické mytologie. Jejich autorem je 
olomoucký sochař Johann Schauberger. Ten je také zřejmě autorem 
valdštejnského a sinzendorfského znaku nad vstupní branou do zámku. 
Sochy na nádvoří (sv. Anna, sv. Jáchym, sv. Marie, sv. Josef) stávaly až do 
roku 1948 před zámeckou kaplí.  

Posledními feudálními majiteli židlochovického zámku byli Habsburkové 
(1819 – 1918), z nichž posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich nazývaný 
Bezručem Markýz Gero.  

V té době Židlochovice prosluly chovem a lovem zvěře s velkolepými 
hony. Arcivévoda Bedřich a jeho rodina dovážela do zámku trofeje zvěře 
ulovené v honitbách na celém území Rakousko – Uherska. Trofeje jsou 
dodnes součástí zámeckého interiéru a jsou ještě doplněny trofejemi 
kapitálních jelenů, daňků a muflonů v hodnotách na úrovni světových rekordů 
ulovených v současnosti v oborách lesního závodu.  

Od roku 1918 patří zámek do majetku státu a je svěřen do správy 
Lesního závodu Židlochovice. Patří k nejzachovalejším loveckým zámkům 
v Evropě. Jeho zachovalosti přeje i příznivý osud – všichni majitelé zámku od 
feudálů až po současnou správu měli zájem na prosperitě honiteb, jejichž 
součástí je i zámek.  

Přispěla k tomu i skutečnost, že v době první republiky se stal zámek 
letním sídlem prezidenta T. G. Masaryka, který zde přebýval v letech 1924, 
1928, 1929, 1930, 1931 a 1933. Prezident používal jezdecké koně. K tomu 
účelu byla udržována v areálu zámku stáj, která byla později přestavěna na 
líheň bažantů a také jako sběrna ulovené zvěře.  

 
 
Příznivé okolnosti dovolují soustavnou údržbu i modernizaci interiéru.  

Příznivé okolnosti dovolují soustavnou údržbu i modernizaci interiéru. Je 
prováděna tak, aby nebyl narušen původní záměr a tak je výhradně  
doplňována stylovým nábytkem. To je velmi ceněno zahraničními loveckými 
hosty. Exteriér zámku se dlouhodobě nemění a péče je soustředěna jen na 
údržbu fasády. Nutné vybavení moderním sociálním zařízením v každém, 
pokoji (dříve společné pro více pokojů), bylo řešeno tak, aby co nejméně 
narušilo původní rozmístění jednotlivých místností. Plynové ústřední topení 
s důmyslně ukrytými radiátory dovolilo zachovat v pokojích i unikátní kachlová 
kamna., která jsou součástí původního zařízení.  

Zámek má k dispozici 26 pokojů a 7 apartmá s celkovou kapacitou 46 
lůžek. Má také moderní kuchyni, hlavní společenský sál a loveckou jídelnu, 
menší salonky a konferenční místnosti. Také stálou expozici významných 
trofejí zvěře. Nově je k dispozici konferenční sál s kapacitou 90 osob ve 2. 
patře zámku.  

Významnou součástí zámku je obrazárna, jejíž díla byla přivezena 
z Holandska. Sbírka obrazů, většinou s tématikou z řecké a římské mytologie 
byla postupně doplňována i v dalších místnostech zámku. Obrazárna často 
slouží jako exkluzivní společenská nebo konferenční místnost.  

Prohlídka zámku začíná i končí v dolním vestibulu, kde jsou už také první 
exponáty – sbírka starých zbraní, halapartny a brnění jezdce. V horním patře 
vestibulu zaujmou návštěvníky zejména vycpaniny velkých šelem – medvěda, 
vlka, rysa, divokého prasete, hlav amerických bizonů a trofejí jelenů a daňků.  

Prohlídková trasa zámku dává nahlédnout do vnitřního vybavení a 
uspořádání několika pokojů prezidentského apartmá včetně prezidentského 
T. G. Masaryka. To však z velké části není původní. Předcházející politické 
režimy neměly zájem na zachování této památky.  

K zámeckému komplexu patří také zámecká kaple z roku 1736, která 
sloužila církevním obřadům nejen pro zámecké pány. Poslední církevní 
obřady se konaly v kapli v r. 1963. Kromě toho se ještě občas konají církevní i 
světské sňatky, a to většinou s pořádáním svatební hostiny v zámku.  

Varhany v zámecké kapli jsou údajně jedny z nejstarších v českých 
zemích – pocházejí z roku 1760 a opraveny byly v letech 1974 – 1975.  

V levém křídle zámku je sídlo Lesního závodu, který zámek spravuje. 
Správa zámku je jen jedna z jeho povinností. Pečuje také o rozsáhlé 
komplexy lesů, honiteb, bažantnic a mysliveckých obor s vynikajícími 
výsledky v množství i kvalitě zvěře nabízené ke komerčním lovům.  

Pravé křídlo zaujímá zámecká kuchyně, hospodářské místnosti, vinárna 
a byt kastelána.  

Zámecká zahrada, objekt někdejší zámecké oranžérie a skleníků jsou již 
dávno používány jinak, než jim bylo původně určeno.  

Vzhledem k účelu využívání zámku jsou jeho prohlídky pro veřejnost 
určeny jen na některé dny v roce. Celoročně je přístupný rozsáhlý zámecký 
park sloužící také jako malá obora pro jelení a muflové zvěř.  

                 K připomenutí těm, kteří už navštívili, nebo hodlají zámek navštívit,  
                vypracoval Aug. Vlašic v r. 2010. 

Na turnaji do 13 let v Ivančicích 30. října 2011 
zvítězil ve smíšené čtyřhře židlochovický pár Veronika Srncová - Vojta Vidrmert. Veronika Srncová zvítězila také ve čtyřhře s Natálií Randulovou (Podolí) a 

ve dvouhře žákyň získala svoji třetí zlatou medaili z tohoto turnaje. 
Židlochovický badminton slaví svoje úspěchy ve všech kategoriích žákovských soutěží. Jak už to ve sportu bývá, výsledky se nedostaví zadarmo. Naši 

žáci, kteří se zúčastňují soutěží jsou ochotni trénovat v Sokolovně čtyřikrát týdně. Od jara do podzimu absolvují fyzickou a atletickou přípravu. Díky dlouholeté 
tradici badmintonu v Židlochovicích se daří získat kvalitní trenéry. V letošní sezóně trénuje naše nejlepší žáky Kateřina Golová s metodickou podporou Michala 
Weinbrennera. I osobní příklad těchto dvou úspěšných hráčů našeho oddílu strhuje děti k ještě vyššímu úsilí. Významnou roli hraje kvalitní zázemí, které 
Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice ve zrekonstruované sokolovně našim dětem poskytuje. 
Židlochovičtí badmintonisté potvrzují své kvality i na krajské úrovni 

16. října se konal krajský turnaj žáků do 15 let v Podivíně. Medailovou žeň pro Židlochovice zahájili vítězstvím ve smíšené čtyřhře Zbyněk Palášek s Ivou 
Nechvátalovou. Krásné druhé místo obsadili Petr Gola s Katkou Otáhalovou. Ve čtyřhře dívek získaly prvenství Veronika Srncová s Marií Zbořilovou. Druhá 
skončila Katka Otáhalová se Švecovou (Podivín) a na třetím místě Bára Nekvapilová s Ivou Nechvátalovou. Ve čtyřhře chlapců se umístili na druhém místě 
Petr Gola se Zbyňkem Paláškem, když ve finále s párem Linka Bureš (Jehnice) prohráli ve třetím rozhodujícím setu nejtěsnějším rozdílem v nastavení. 
Disciplíny jednotlivců už opanovali jen naši hráči. Ve dvouhře chlapců se hrálo židlochovické finále, Petr Gola se Zbyňkem Paláškem. Po krásném a 
vyrovnaném utkání se z vítězství radoval Zbyněk. Dvouhru děvčat vyhrála Veronika Srncová. Při postupu turnajovým pavoukem na stupeň nejvyšší ztratila jen 
jediný set a to vypovídá své. 

                                                                                                Josef Kratochvíl, starosta TJ Sokol Židlochovice a Vlastimil Helma, vedoucí oddílu badmintonu

      Prohlídka zámku           
 

Úspěchy badmintonistů 
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Řádková inzerce 

HOLOGRAMOVÉ NÁRAMKY – lepší ohebnost, 
stabilita, spánek, výkonnost pro sportovce.  
� 608 830 412 – POZOR NA PADĚLKY! 

ŽIVÝ KOLAGEN – regeneruje pojivovou tkáň 
chrupavek, kostí a kolagenu, strukturu očí, cév 

 a nervů. � 608 422 227 

Hledáme 2 schopné úvěrové poradce pro stabilní 
společnost – není MLV. Podmínkou min. SŠ a čistý 

RT, více � 777 044 033 

Hledáme ke koupi rodinný dům, popřípadě byt 
 v Židlochovicích a okolí. � 775 560 503 

Pronajmu 1+kk v novostavbě na ul. Komenského od  
1. 12. 2011. Byt má 41m2,vlastní plynový kotel, 

koupelnu s vanou, oddělené WC, balkon.  
� 724 720 463 

 
Prodám pianino značka Aug. Förster . 

� 539 083 101 

����   ����   ���� 
 
 
 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 11. část  
1551 
V prosinci vydává Jaroslav z Pernštejna – i jménem svých dvou bratří 
Vratislava a Vojtěcha, kteří byli nyní po smrti otce Jana z Pernštejna 
vlastníky židlochovského panství na žádost rychtáře, purkmistra a 
konšelů rozhodnutí, aby každý obyvatel Židlochovic mohl svůj statek 
(majetek) odkázat nebo darovat kdykoliv za živa nebo na smrtelné 
posteli komukoliv s tou výjimkou, aby obyvatelé židlochovští ničeho na 
svých erbích a dědinách kněžím a kostelům poroučeti nemohli kromě 
hotových peněz. Závěť nebo darování mělo být prováděno před 
rychtářem a 2– 3 osobami. Když někdo zemřel bez poslední vůle a 
neměl dětí ani manželky, pak se jeho majetek dělil: polovina na sestry  

 
a bratry a polovina obci a špitálu; nebylo-li bratrů a sester, pak vše 
připadlo obci. 

1961 
28. prosince 1961 se konala výroční členská schůze místního 
Jednotného zemědělského družstva Židlochovice. Na jednání byl 
podán návrh na sloučení s okolními JZD Holasice a JZD Vojkovice. 
Návrh byl přijat 31 hlasy z 36 přítomných. Sídlo nového družstva bylo 
stanoveno ve Vojkovicích. Sloučení vstoupilo v platnost dnem 1. 
ledna 1962. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

www.uhlizidlochovice.czwww.uhlizidlochovice.czwww.uhlizidlochovice.czwww.uhlizidlochovice.cz    

Vánoční stromky vVánoční stromky vVánoční stromky vVánoční stromky v    Židlochovicích!Židlochovicích!Židlochovicích!Židlochovicích!    
Prodej zahájen vProdej zahájen vProdej zahájen vProdej zahájen v    týdnu od 5. 12. 2011týdnu od 5. 12. 2011týdnu od 5. 12. 2011týdnu od 5. 12. 2011    

Nádražní 479, ŽidlochNádražní 479, ŽidlochNádražní 479, ŽidlochNádražní 479, Židlochoviceoviceoviceovice    
����    547547547547    233 918, 776233 918, 776233 918, 776233 918, 776    667667667667    739739739739 

Po Po Po Po ––––    Pá 7:00 Pá 7:00 Pá 7:00 Pá 7:00 ––––    16:00, So 8:00 16:00, So 8:00 16:00, So 8:00 16:00, So 8:00 ––––    12:0012:0012:0012:00    
 

Půjčky: zaměstnancům, důchodcům a osobám 
 na MD půjčíme až 160 000Kč.  

1. platba až po vyplacení půjčky! 
Volejte nebo pište sms 774 348 446  

mail: pujcpenize@seznam.cz 
Zprostředkovatel pro 1věřitele. 

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

�
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Nelze s určitostí tvrdit, kdy byla zdejší pošta založena. První 

poštmistr, o kterém se prameny zmiňují, byl Petr von Eich. Eder ve své 
kronice uvádí, že od něj koupil kníže Dietrichstein dům č. 149  na náměstí 
(dnes je na tomto místě poliklinika). Kup byl uskutečněn 1. listopadu 1771 
a podle Burka se stal Petr von Eich majitelem tohoto domu kupem v r. 
1770. Burk i Eder hovoří o Petru z Eichu jako o židlochovickém 
poštmistru. Pošta v té době byl v domě čís. 23. Svědčí o tom zápis u 
Edera, dle něhož 16. dubna 1760 vypukl o desíti hodinách veliký oheň 
v domě č. 24 vedle tehdejší poštovní budovy. V době požáru byl 
majitelem poštovní budovy Antonín Rohožka, který byl v roce 1768 
židlochovickým purkmistrem a v roce 1772 horným. Zemřel 10. září 1870 
v čísle 23 ve věku 45 let. Burk uvádí, že byl židlochovickým poštmistrem. 
Dům i úřad poštmistrovský po něm podědil jeho syn Jan Jiří Rohožka, 
který má v zápisu u Burka titul c. k. poštmistr. Poštovní úřad se dědil a 
nebo poštmistr sám jmenoval svého nástupce. 

Jmenovaný Jan Jiří Rohožka byl pravděpodobně posledním 
poštmistrem v Židlochovicích před rokem 1848. Svědčí o tom zápis u 
Edera při úmrtí židlochovického faráře a konzistorního rady Ambrože 
Bernharda Rohožky. Farář Rohožka byl bratrem poštmistra Jana Jiřího 
Rohožky. 

V této době byla nejdůležitější dopravní tepnou v našem kraji 
císařská silnice z Brna do Vídně vybudovaná za Marie Terezie v roce 
1754. Proto až do vystavění železniční dráhy v roce 1839 byla pošta do 
Židlochovic dovážena z Pohořelic. Po zavedení poštovní dopravy po 
železnici se do Židlochovic dovážela pošta z Rajhradu. 

Po roce 1848 byly zrušeny vrchnostenské úřady a byly všude 
zřizovány státní úřady. Podle Edera byla v roce 1850 znovu zřízena 
v Židlochovicích pošta. Poštovním expedientem byl jmenován obchodník 
Jan Krawany a úřad byl otevřen 1. září 1850. Krawany měl obchod v 
domě č. 146. Zemřel v roce 1859. Krawany nevedl úřad dobře, neboť 
revize úřadu provedená již 18. prosince 1850 vytýká poště mnoho 
nedostatků. Nevede se vůbec exhibitní (podací) protokol, instrukce nejsou 
v pořádku, scházejí instrukce o jízdní poště z roku 1826 a 1838. Tarif 
jízdní pošty není vůbec vyvěšen, účet za měsíc listopad není dosud 
sestaven, na budově není úřední štít. Na závěr revizor ve své zprávě 
oznamuje, že bude dožádán rajhradský administrátor pošty, aby 
příležitostně poučoval židlochovického expedienta a že mu to bude i 
úředně přikázáno.  

Za deset roků, dne 25. srpna 1860 při další revizi byly poště vytýkány 
stejné nedostatky. Zajímavá výtka je v revizní zprávě ze dne 9. února 
1872 – nadpis na budově je pouze německý.  

Od 14. září 1870 zdědil dům č. 20 na náměstí Julius Gräbner, c. k. 
poštmistr. V tomto domě je také od té doby poštovní úřad. Původně byla 
úřadovna v menší polovici domu vpravo od široké vrátnice. Dosud jsou 
dveře do dílny sedláře Františka Horáka oplechovány. Do úřadovny pošty 
byl vchod pouze z vrátnice.  

Julius Gräbner zemřel 4. dubna 1902 a poštovní úřad po něm vedla 
jeho druhá manželka Johanna rozená Langová. Zdědila také dům. 

Za úřadování Gräbnera byl v roce 1869 zaveden telegraf. 
27. dubna 1872 žádal starosta Židlochovic, aby poštovní zásilky byly 

odebírány na nově zřízeném nádraží v Hrušovanech. Dosud se jezdilo 
pro poštu do Rajhradu. V žádosti se uvádí, že nádraží v Hrušovanech 
bude od 1. května 1872 otevřeno pro nákladní dopravu a od 15. května 
také pro dopravu osob. Žádosti bylo vyhověno, neboť Gräbner si pořídil 
na tu dobu velmi solidní poštovní vůz a dopravoval v něm také cestující 
ze Židlochovic ke každému vlaku do Hrušovan.  

V květnu 1873 začal ve stanici Seelowitz – Rohrbach, jak se tenkrát 
hrušovanské nádraží jmenovalo, zastavovat rychlík Vídeň – Brno. Ve 
13:30 hod zastavoval rychlík z Vídně do Brna, o 16:00 hod. rychlík z Brna 
do Vídně. Židlochovická obec ihned požádala, aby k těmto rychlíkům byla 
vožena  pošta.  Žádost  podaná  10. července 1873  byla  vyřízena tak, že  

 
 

ředitelství pošt v Brně nepovolilo zvláštní jízdy pošty, ale doporučilo 
upravit příjezd k vlakům tak, aby mohla být pošta podána i u rychlíků.  

Za úřadování Johanny Gräbnerové byl do Židlochovic v roce 1908 
zaveden telefon. Tím však malá místnost nestačila pro potřeby úřadu. 
Proto byl 3. dubna 1909 podán obcí rozklad poštovnímu a telegrafnímu 
ředitelství v Brně a v něm byly vypsány všechny nedostatky poštovního 
úřadu. Nejhůře byla prý umístěna telefonní budka, poněvadž rozhovor byl 
slyšet nejen v poštovní místnosti, ale i v průjezdu. Kancelář byla pak 
zřízena v druhé polovině domu, kde bylo více místa. 

V radě obecního zastupitelstva podal 19. srpna 1918 Silvestr Seitl 
návrh, aby poštovní schránky byly přebarveny a byla na nich označena 
doba vybírání. 

Po převratu v roce 1918 šla paní Johanna Gräbnerová do penze, 
odstěhovala se ke svému bratru do Vojkovic a dům č. 20 prodala 1. října 
1919 manželům Karlu a Gabriele Girakovým. Na místo poštmistra byl 
ustanoven Josef Kovář. Kupní smlouvou z 13. června 1921 se stala 
majitelkou domu č. p. 20 Františka Čejková, která se pokoušela zařídit 
v domě na menší polovičce obchod. Avšak již 24. prosince téhož roku - 
1921 - prodala dům manželům Emanueli a Anně Valíčkovým. V dalším 
roce 7. listopadu 1922 byl dům prodán Janu a Antonii Vaňkovým. 13. 
prosince 1924 koupili polovici domu, co v ní byl poštovní úřad, manželé 
Rudolf a Štěpánka Škamradovi. Při všech těchto majetkových přesunech 
byla pošta překážkou v plánech s úpravou domu. Nájemné za úřadovnu, 
sklep a půdu činilo ročně 1 200 Kč. 

V roce 1926 uzavřelo poštovní ředitelství v Brně dne 26. června 
smlouvu o pronájem místností pro poštovní úřad v novostavbě číslo 160. 
Smlouva byla do 30. března 1943. V tom roce také končil nájem 
židlochovického velkostatku a proto Akciová společnost pro průmysl 
cukrovarnický doporučila ředitelství pošt v Brně, aby o prodloužení 
smlouvy jednalo přímo s novým majitelem, t. j. Bodenamtem, vrchní 
správa v Hodoníně.  

Poštovní ředitelství v Brně předložilo 24. března 1943 vrchní správě 
statků v Hodoníně návrh nové smlouvy se žádostí o schválení. 13. dubna 
1943 byl návrh zamítnut, protože prý vrchní správa statků potřebuje 
místnosti pro vlastní ubytování. V Židlochovicích měla být vytvořena 
ústředna statků, a proto chtěla vrchní správa zabrat celý dům č. p. 160. 

Výpovědí z dosavadního umístění poštovního úřadu se měla donutit 
správa pošt ku stavbě vlastní budovy. Pro tu se však nenašel vhodný 
pozemek. Proto zakročil vládní komisař Viktor Jeschek u svého 
Parteigenosse Schädela a ten pak dojednal osobně na poštovním 
ředitelství obnovení nájemní smlouvy v dosavadních místnostech.  

V roce 1943 se jezdilo k poštovním vlakům s dovozem i odvozem 
poštovních zásilek do Hrušovan třikrát denně: ráno, v poledne a večer.  

Po Josefu Kovářovi, který v Židlochovicích působil jen krátký čas, byl 
ustanoven vrchním poštmistrem od roku 1920 Petr Jurák. Původně byl do 
Židlochovic ustanoven Karel Zellwecker z Blučiny a Petr Jurák byl 
ustanoven do Sokolnic. Protože Zellwecker měl v Sokolnicích vlastní 
dům, tak si s Jurákem místo vyměnili.  

Petr Jurák byl v roce 1941 vězněn gestapem po šest týdnů jako 
rukojmí a pak byl jako pětapadesátiletý dán do penze. V Židlochovicích 
byl ustanoven Karel Czermak, Němec. Czermak se snažil dostat na poštu 
do Vyškova a pro Židlochovice navrhoval Jana Sobola. Sobol však neměl 
potřebnou kvalifikaci a musel dělat zkoušky. Při prvním pokusu o zkoušku 
však propadl. Proto Czermak musel zůstat v Židlochovicích a připravovat 
Sobola na zkoušku. Sobol byl pilníkář a k poště se dostal jako 
délesloužící bývalý voják. Vykonával službu u telefonu, pak u balíkové 
pošty. U peněžní přepážky nebyl využíván pro manka, která u této 
přepážky měl. Ke druhé zkoušce jel se Sobolem vlivný člen strany 
NSDAP, a tak Sobol zkoušku udělal a byl jmenován v  r. 1943 
v Židlochovicích poštmistrem. 

Z Pamětní knihy města Židlochovice IV – 1943 připravil –kv-. 
Částečné kráceno. Dokončení v příštím čísle. 

 

Z historie židlochovické pošty  
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Každý kdo někdy navštívil 
Luhačovice, Pustevny v Beskydách či 
interiéry zámku v Novém Městě nad 
Metují, s úžasem shlížel k umění 
slovenského architekta Dušana 
Jurkoviče (1868 – 1947). 
Nezaměnitelný styl jeho staveb 
vychází ze středoevropské lidové 

architektury a principů vídeňské secese.  
Nemusíme však jezdit do zmíněných lokalit, některé stavby tohoto 

významného architekta nalezneme i v Brně, kde působil od roku 1899 
jako samostatný architekt. Na Údolní ulici vytvořil jedinečné interiéry dívčí 
školy Vesna. V samotném centru Brna na Dvořákově ulici pak navrhl 
projekt nájemního domu Benedikta Škardy.  

Avšak nejvýznamnější realizací z té doby je Jurkovičova vlastní vila 
navržená v roce 1906. Ta byla postavena 1906 na úpatí brněnského 
Wilsonova lesa a nachází se na ulici Jana Nečase čís. 2 v Brně-
Žabovřeskách. Je jednou z nejvýznamnějších památek secesní 
architektury v Brně. Výběr místa byl ovlivněn Jurkovičovou láskou k 
přírodě. Žabovřesky byly na počátku století klidným místem – po jedné 
straně sousedily s císařskou střelnicí, blízko byla Svratka. Dušan Jurkovič 
zakoupil dlouhou parcelu, na jejímž začátku si postavil dům. Zbytek velké  

parcely rozprodal. Jeden z pozemků prodal rodině Kuncově, pro niž 
také vytvořil návrh domu. Při stavbě vily Jurkovič použil hrázděnou 
konstrukci krytou korkovými panely, které byly zvenku omítnuty vápennou  

 
 

a  uvnitř    sádrovou  omítkou.   Vila   je   přístupná   –   informujte   se   na  
www.moravska-galerie.cz, nebo � 532 169 501/502.    

– Za další vilou musíme zajet do Pisárek a odtud se dostaneme na 
Hroznovou ulici č. 14, kde stojí funkcionalistická vila postavená podle 
návrhu Ernsta Wiesnera. Byla dokončena v roce 1929. Jejím 
objednavatelem byl průmyslník Alfred Stiassny, po němž získala svůj 
název. Rodina majitele si však bydlení v této krásné vile pro svůj židovský 
původ příliš neužila – před nacisty utekla do zahraničí. Vila pak v roce 
1939 byla zabavena státní policií. Od roku 1946 na ni byla uvalena 
národní správa a roku 1952 připadla i se zahradou krajskému národnímu 
výboru k reprezentačním účelům. Od té doby se někdy užívá 
pojmenování „vládní vila“. Ve 
vile pobývala řada významných 
osobností, mezi něž patří i 
Fidel Castro. Ve správě výboru 
zůstala až do devadesátých let, 
kdy přešla do soukromých 
rukou. Od roku 2009 probíhá 
rekonstrukce vily a do roku 
2013 by zde podle záměru 
mělo vzniknout badatelské 
Centrum obnovy památek 
architektury 20. století. 

Podstatná část převzata z publikace Ladislava Plcha  Brno – Procházky 
po stopách minulosti. Vydalo Nakladatelství Lidových novin, rok vydání 
neuveden (asi 2008). Obrázky zpracovány počítačovou grafikou.            –kv–. 

 
                                                                              

 
 
• Skvělé a dnes už historické fotografie bývalého židlochovického cukrovaru můžeme spatřit v nově otevřené restauraci a také v bowlingovém klubu v orlovně 

na Nádražní ulici 738. Použité fotografie byly převzaty z Městského vlastivědného archivu.                                                                                                  –rt– 
• Nově vyšel oblastní mapový průvodce Židlochovicko s mapou okolí Židlochovic a s plány měst Židlochovice a Rajhrad. Je k dispozici na našem 

informačním středisku.                                                                                                                                                                                                             –rt– 
• 11. listopadu 2011 uspořádala ZO ČZS, spolu s městem Židlochovice, svěcení mladých a svatomartinských vín. Svěcení provedl správce Židlochovické 

farnosti farář Pawel Cebula. Tohoto aktu, který se konal ve farním kostele Povýšení svatého kříže v Židlochovicích, se zúčastnilo asi 100 občanů. Po 
posvěcení mohli účastníci tato vína ochutnat.                                                                                                                                                              Jan Šotnar  

• Zajímavý dopis dostal K. Vavřík. Pan Klíma z Ostravy – Poruby uvedl, že se mu náhodně dostal do rukou Židlochovický zpravodaj. S potěšením si některá 
čísla přečetl. Uvádí, že je mu sympatické, že malé městečko pulzuje svým životem, že má své spolky, funguje Sokol i Orel, Junák, lidé se scházejí a mají ke 
svému městu vztah. Tak má, píše p. Klíma, vypadat občanská společnost tolik zesměšňovaná zastánci „volné ruky trhu“. To že Židlochovický zpravodaj 
pravidelně vychází, je hodno obdivu. Povídání z historie Židlochovic a také zajímavosti z místní přírody asi přitahuje nejvíc, končí dopis pisatel.               –rt– 

•  Judo Orel Židlochovice vychovává mistry republiky. Ve dnech 12. 11. 2011 v Litoměřicích a 17. 11. 2011 v Jablonci nad Nisou se konalo Mistrovství 
ČR mladších žáků a dorostu. Mistrovství ČR je vyvrcholením celoročního zápolení judistů. Mladí judisté musí během roku absolvovat mnoho soutěží a 
posbírat potřebný počet bodů na jeho účast. Do Litoměřic a Jablonce se tak dostanou jen ti nejlepší.  Judo Orel Židlochovice měl v soutěži dvě želízka v 
ohni, a to Jiřího Holčapka a Pavla Svačinu. Ve své věkové a váhové kategorii vybojovali 1. místa a stali se tak oba mistry republiky. Judo Orel Židlochovice 
má přibližně 170 mladých judistů, kteří se během roku účastní mnoha soutěží jak doma tak i v zahraničí. Ze soutěže v rakouském městě Kottingbrunn, která 
se konala dne 16. října 2011 (účastnilo se ji 31 mladých judistů), si judisté přivezli 12 medailí (4 zlaté, 3 stříbrné, 5 bronzových). 20. listopadu si zase přivezli 
13 medailí (5 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových) z rakouského města Krems. Sám oddíl pořádá turnaje a soustředění nejen pro své členy, ale i spřátelené 
oddíly v místní orlovně. Mladí judisté mají tak možnost navázat nová přátelství a získat potřebné zkušenosti.                                                  Ing. Karel Vitula  

• Český Krumlov, "BADMINTON CZECH TALENT 2011"  5. - 6. listopadu 201. Již po šesté hostil Český Krumlov malé badmintonisty a badmintonistky z 
celé České republiky. Turnaj kombinuje ve dvou dnech soutěž smíšených družstev a soutěž jednotlivců. Pro kategorii žáků do 11 let představuje tento 
turnaj v podstatě jedinou možnost změřit své síly se stejně starými soupeři ze všech krajů republiky. V letošním roce zavítalo do Českého Krumlova také 
družstvo Sokol Ilava ze Slovenska, které se prosadilo na první místo v soutěži týmů a potvrdilo tak své mezinárodní zkušenosti z jiných turnajů. Jižní 
Moravu na tomto turnaji reprezentovalo družstvo našich nejmladších ve složení Daniel Kostrhun, David Herzán (Podivín), Vojta Vidrmert, Bára Otáhalová 
(Židlochovice), Adéla KrejčíÍ a Adéla Chadimová (Jehnice). V sobotu na turnaji družstev měli naši reprezentanti dost nešťastný los, kdy s jedinou porážkou 
od slovenského mužstva z Ilavy (vítěze turnaje) obsadili třetí – bronzovou příčku. Zlatou medaili do Židlochovic malí badmintonisté nakonec přivezli. V 
nedělním turnaji jednotlivců žákyň Bára Otáhalová v silné konkurenci famózně zvítězila a stala se nejlepší hráčkou turnaje.Josef Kratochvíl, Vlastimil Helma   

• Na badmintonweb.cz se objevila pochvala židlochovické Moniky Světničkové, startující spolu s bratrem Michalem Světničkou a zkušeným Michalem 
Weinbrennerem v I. lize badmintonu dospělých za družstvo brněnských Jehnic. Citujeme: O sázce na mládí hovoříme ale především proto, že ženskou část 
sestavy tvořila jediná dívka: vedoucí hráčka aktuálního žebříčku kategorie U15, teprve třináctiletá (!) Monika Světničková. A při své premiéře mezi dospělými, navíc 
na ligové úrovni, si vedla skvěle – v utkání proti Přerovu zaznamenala bod ve dvouhře i mixu a pomohla Jehnicím k hladké výhře 7:1.                                   A . Šlégl 

 
                                                                                                                             

 
 
 

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

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

Zaznamenali jsme… 
 

TIP NA VÝLET   
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