
 1 

Výběr z usnesení RM 23. září 2011 
RM ukládá: 
� prezentovat veřejnosti návrh nového územního 

plánu v listopadu 2011 
� uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů 

při výběru dodavatele elektrické energie a 
zemního plynu s MŠ Židlochovice, 
ZŠ Židlochovice, ČZS Židlochovice a Orel jednota 
Židlochovice 

RM rozhodla: 
� posoudit jednotlivé požadavky na změnu v návrhu 

ÚP komplexně po obdržení připomínek veřejnosti 
(tj. po 6. 1. 2012)     

RM souhlasí: 
� s konečnou cenou víceprací na základě 

zvýšených  nákladů o částku  75 tis. Kč  dle  bodů  

 

1–5 (1. nepřesné podklady v PD a následně také 
ve výkazu výměr stavebních prací – 33.281 Kč vč. 
DPH; 2. neexistující PD na osvětlení sklepa a jeho 
propojení – 11.640 Kč vč. DPH; 3. odsouhlasením 
navýšení cihelné dlažby v celé ploše sklepa – 
5.428 Kč vč. DPH; 4. nutnosti kontaktovat 
archeologický průzkum v místě propojení (fa 
Archaya); 5. vyčerpání, oprava a přepojení septiku 
v průjezdu č. p. 100 – 24.888 Kč vč. DPH) akce 
„Rehabilitace sklepních prostor propojením na č. 
p. 99 “ (sklepy pod radnicí).   

a ukládá: 
� prověřit možnost zahrnout konečnou částku na 

realizaci akce do nároků na poskytnutou dotaci  
RM schvaluje: 
� smlouvu   č.   9476/11/OKH  o  poskytnutí  dotace  
 

z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 147 000 
Kč na pořízení požární techniky pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů  

� smlouvu č. 9479/11/OKH o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30 000 
Kč na pořízení požární techniky pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice 

� přijetí dotace z Vinařského fondu ve výši 7 000 Kč 
na projekt Slavnosti burčáku 2011 
RM bere na vědomí: 

� ukončení členství pana Ing. Arch. Radovana 
Chehabiho v Technické komisi Rady města 
Židlochovice. 

� ukončení členství Mgr. Lucie Pazderské 
ve Školské komisi Rady města Židlochovice 

 

      

����  ����  ����      Ze zasedání rady a zastupitelstva města       ����  ����  ���� 
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4. října 2011 byla 

vysvěcena farářem 
Pawlem Cebulou 

orlovna při příležitosti 
otevření nově 
vybudované  

klubové restaurace, 
bowlingové dráhy 

 a sportovního klubu.  
Návštěvníci si také 
mohli prohlédnout 
výstavu Historie  

a současnost cukrovaru 
v Židlochovicích. 
V doprovodném 

programu si mohlo  
asi 150 návštěvníků 

prohlédnout také 
fitness centrum, kurty 
na squash, zahrát si 

badminton či zhlédnout 
trénink judo.  
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Městský rozhlas – vyhodnocení ankety 

Vážení spoluobčané,  
v minulém čísle jsme Vám předložili několik otázek ke zjištění vašich názorů na zachování a funkčnost městského rozhlasu. Obdrželi jsme zpět 31 

vyplněných anketních lístků. 
V rámci těchto 31 odpovědí uvedlo 16 občanů, že poslouchá rozhlas nahodile a 11 pravidelně, nikdy neposlouchá uvedli 2 občané. Pro 18 občanů je 

městský rozhlas doplňujícím a pro 8 jediným zdrojem informací, 3 respondenti uvedli, že hlášení je pro ně zbytečné a obtěžující. 
Zdrojem informací o městském dění je pro 22 občanů Zpravodaj, pro 20 občanů hlášení městského rozhlasu, pro 16 občanů vysílání kabelové televize a 5 

občanů se informuje od známých.  
S obsahem hlášení městského rozhlasu je zcela spokojeno 13 respondentů, 10 spíše spokojeno, 4 spíše nespokojeno a 2 zcela nespokojeni. 
Se srozumitelností uvedlo zcela spokojen 13 respondentů, spíše spokojen 10, spíše nespokojen 4 a zcela nespokojen 2 respondenti. 
Dále 26 občanů uvedlo, že upřednostňuje v obsahu havarijní a krizové zprávy, zprávy společenské vítá 11 občanů, kulturní a sportovní 17, obchodní 5. 
V dotazu na vhodnost denní doby pro hlášení uvedlo: opakovat 2x denně celkem 19 odpovídajících, hlášení pozdě odpoledne 10 občanů, v poledne 5 

občanů, odpoledne 2 občané, hlášení omezit na havarijní a krizová sdělení uvedli 4 občané a 1 občan vyjádřil požadavek hlášení zrušit.  
Mezi náměty a připomínkami byly uvedeny i některé podnětné návrhy – zařadit vhodné blahopřání jubilantům k významným výročím, změna znělky 

hlášení, zasílání aktuálních informací na e-mail nebo na mobil. K tomuto poslednímu návrhu uvádíme, že zasílání krizových zpráv do mobilního telefonu již 
funguje v rámci Jihomoravského kraje, zaregistrovat se k této službě můžete prostřednictvím stránek města:  www.zidlochovice.cz záložka bezpečnost 
obyvatel, krizový portál sms zpráv nebo přímý odkaz je http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/seznamobci.aspx. 

Za všechny obdržené anketní lístky velice děkuji, jsou pro nás důležitým zdrojem informací o potřebnosti hlášení městského rozhlasu.  
                                                                                                                                                                                                                     Vlastimil Helma, starosta 
Blahopřání jubilantům  

Také v letošním roce navštěvuje pan starosta Vlastimil Helma židlochovické občany, aby jim popřál k významným životním jubileím. Tyto návštěvy 
uskutečňuje spolu se členkami Sboru pro občanské záležitosti, kdy společně poblahopřejí, chviličku posedí a popovídají si o radostech i trápeních.  

Pogratulovali paní Věře Urbánkové a panu Eduardovi Týnovi, kteří letos oslavili krásných 85 let. Vše nejlepší ke kulatým devadesátinám popřáli panu 
Františku Doležalovi, paní Marii Schafferové, paní Márii Hrnčířové a paní Aloisii Lvovské. Do Prahy se vydala městská delegace s gratulací manželům 
Jurákovým, kteří oba slavili 90. let. A výročí více než devadesátileté oslavily: paní Nastja Šišková, paní Marie Zitterbartová, paní Božena Langová, paní Anna 
Šenková, paní Štěpánka Lišková a paní Marie Jelínková. Pan starosta ocenil u našich dříve narozených spoluobčanů životní vitalitu a optimismus, který by 
mohly být vzorem mladším generacím. K přání všem jubilantů se připojuje i redakce Zpravodaje.                                                                                              –rt–  

  
Nízkoúročené půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 

Město Židlochovice poskytuje fyzickým osobám na opravu nebo modernizaci bytového fondu (byt, rodinný dům nebo bytový dům) v jejich vlastnictví nízko 
úročené úvěry z finančních zdrojů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení. 

Úvěr se poskytuje formou proplacení 50% faktury, až do výše 300 000 Kč, je úročen 3% roční úrokovou sazbou, splatnost je 4 roky, není omezen věkem 
žadatele. 

Prostředky z poskytnutého úvěru je možno použít výhradně na opravy nebo modernizace bytu, rodinného domu nebo bytového domu (rekonstrukce 
bytového jádra, koupelny, výměna oken, dveří, oprava střechy, oplechování, fasáda, přepojení kanalizace, apod.). 

Prostředky z úvěru nelze použít na opravy nebytových prostorů v domě, jako jsou garáže, prádelny, dílny a obdobné nebytové prostory. Nelze je rovněž 
použít na výstavbu nového bytu, rodinného nebo bytového domu. 

Podrobnější informace poskytne I. Bruteničová na telefonním čísle 547426036, mail brutenicova@zidlochovice.cz  

Nový územní plán města Židlochovic  
Město Židlochovice má zpracovaný návrh nového územního plánu města v souladu s platnou legislativou a se záměrem zajistit trvale udržitelný rozvoj 

města. V současnosti je návrh projednáván s dotčenými orgány a správci sítí. Dle jejich připomínek bude případně návrh upraven a projednán se širokou 
veřejností. Vzhledem k tomu, že se jedná o významný právní dokument města, žádáme občany města Židlochovic, podnikatele a vlastníky nemovitostí ve 
městě, aby se s novým územním plánem seznámili a případné připomínky nám sdělili do 8. 1. 2012. Návrh nového územního plánu je zveřejněn na 
www.zidlochovice.cz  a bude presentován veřejnosti zpracovatelem ing. arch. Hálou a vedením města dne 30. 11. 2011 v 18:00 hodin v kulturním sále 
sokolovny. Žádáme občany, aby případné připomínky a dotazy k novému územnímu plánu směřovali na toto jednání.  

Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí OIMH   

a schvaluje: 
� Mgr. Jitku Veitovou novým členem Komise 

školské při RM 
RM jmenuje: 
� tyto členy a náhradníky komise pro výběr 

dodavatele zemního plynu: členové: Vlastimil 
Helma, Ing. Jana Králová, Jan Šotnar; 
náhradníci: Mgr. Tomáš Šenkyřík, Ing. Jana 
Richterová, Ing. Zdeňka Koutná.  

RM se seznámila: 
� se záměrem prodeje zubařské kliniky 

v Židlochovicích 
Výběr z usnesení RM 7. října 2011 
RM ukládá: 
� vyhlásit záměr prodeje pozemků část p. č. 648/1, 

část p. č. 648/2, část p. č. 652/1, část p. č. 652/2, 
p. č. 652/3, p. č. 652/4, p. č. 652/5 o celkové 
výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Židlochovice v ulici 
Zámecká za účelem výstavby objektů pro 
obchod, služby, bydlení s příslušenstvím 

 

RM schvaluje: 
� příspěvek pro FC Židlochovice na úhradu nájmu 

tělocvičny ve výši 4 300 Kč 
� poskytnutí finančních prostředků na plat speciální 

pedagožky Základní školy Židlochovice, Tyršova 
611, pro překlenovací období od 1. 10. 2011 do 
31. 12. 2011, pokud tak neučiní MŠMT 

RM bere na vědomí: 
� zadávací dokumentaci pro předložení nabídek 

pro výběr dodavatele zakázky „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích ORP Židlochovice I-III, 
3. etapa“ 

a schvaluje:  
� jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu; – požadavky na kvalifikaci 
dodavatele stanovené v zadávací dokumentace; 
– komisi pro otevírání obálek ve složení: JUDr. 
Ludmila Čermáková, Ing. Roman Fáber, Karel 
Vodák;   náhradníci: Ing. Zdeňka Koutná, Ing. 
Jana  Richterová,  Tomáš   Kuba;  –   komisi   pro  

 

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

RM bere na vědomí: 
� zprávu o návštěvě partnerského města Svaljava 
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Vysvěcení orlovny 
 

Návštěva v partnerském městě Svaljava 
 

 
V prvním říjnovém nedělním odpoledni proběhlo za účasti široké 

veřejnosti slavností vysvěcení židlochovické orlovny. 
Budova, která se dlouho krčila v areálu bývalého cukrovaru, se 

oblékla do nového kabátu a uzavřela tak poslední etapu své 
rekonstrukce. Slavnostní otevření a její vysvěcení bylo pro členy Orla 
důležitou událostí, které se účastnilo mnoho místních občanů. Pan farář 
Pawel Cebula zaměřil svoji řeč výstižně na sport, spravedlivé soutěžení a 
solidaritu. Následně popřál všem sportovcům mnoho úspěchů v jejich úsilí 
bez zranění a radost ze sportování. Poté následovalo posvěcení všech 
sportovišť Orlovny včetně nově zbudovaného bowlingu a klubové 
restaurace.  

První zastávkou návštěvníků byl po prohlídce celé budovy klub 
v 1. patře, kde se nachází bowling a galerie. Ke slavnostnímu vysvěcení 
tu byla instalována výstava k historii židlochovického cukrovaru. Vernisáž 
zahájil místostarosta Ing. Jan Vitula, který seznámil přítomné s historií 
Orlovny, kdy od prvotní myšlenky vybudovat z polorozpadlé budovy 
funkční a navštěvované sportovní centrum uplynulo 10 let. Příjemnou 
atmosféru podtrhlo vystoupení skupiny Pasquil, na které navázal raut, 
kterým se prezentovala nově otevřená restaurace.    

Rekonstrukce trvala téměř devět let, byla vybudována tělocvična pro  

judo, posilovna, dva squashové kurty a víceúčelová tělocvična. Loni byla 
celá budova zateplena, vyrostla zde klubová restaurace a bowling.  

Během tohoto období čelili členové Orla mnohým úskalím a 
problémům, nejednou jim docházely síly i elán. Tato dobrovolná činnost 
se však nakonec vyplatila a dnes je zde možnost provozovat mnoho 
sportovních aktivit. Návštěvníci si zde mohou zahrát volejbal, squash či 
badminton, jít se protáhnout na aerobik, bodystyling, pilates, zoombu či 
powerjógu, navštívit fitness.  

Hlavní činnost Orla je soustředěna v oddílu juda. Počáteční tréninky 
probíhající dvakrát týdně ve dvou tréninkových hodinách se postupně 
rozrůstaly. V současnosti v židlochovické Orlovně trénuje judo asi 170 
členů, pravidelně čtyřikrát týdně ve skupinách rozdělených podle 
výkonnosti a věku. Trénují děti od 4 do 6 let, skupiny začátečníků a 
pokročilí. 

Na závěr patří dík všem orlům za jejich úsilí a vytrvalost při výstavbě, 
za to, že orlovna žije, a že díky jejich úsilí je navštěvována dětskými i 
dospělými sportovci. 

Dík patří také návštěvníkům orlovny – bez nich by to totiž nešlo. 
Fotografie si můžete prohlédnout na www.orelzidlochovice.cz   
                                           Ing. Barbora Jakubcová, místostarostka Orla 

 Ve dnech 23. – 25. září tohoto roku navštívili na pozvání starosty 
partnerského města Svaljava v Zakarpatské oblasti Ukrajiny čtyři zástupci 
města Židlochovice. Oficiální delegaci tvořili: starosta města Vlastimil 
Helma, tajemník městského úřadu Mgr. Miroslav Cvrk, zastupitelka města 
PhDr. Jitka Sýkorová a paní Květa Vašíčková. 

Partnerství našeho města se Svaljavou je aktivně udržováno již od 
roku 2006 a účelem letošní návštěvy bylo oficiální setkání s novým 
vedením města, které se zcela obměnilo po volbách na podzim loňského 
roku a především účast na slavnostech 775. výročí první historické 
zmínky o městě. Při této příležitosti byla za velké účasti obyvatel a 
nejvyšších představitelů Zakarpatské Ukrajiny, včetně generálního 
konzula České republiky ve Lvově, odhalena bronzová busta T. G. 
Masaryka před školou č. 1 ve Svaljavě a rovněž i obnoven český nápis na 
škole.  Za podotknutí stojí, že ač se Svaljavané stále velice pěkně hlásí 
k bývalé československé sounáležitosti, k podobnému činu by se ještě 
před loňskými volbami málokdo odhodlal.  Při slavnostních projevech 
zaznělo k našemu potěšení mnoho slov o významu a přínosu 
Československa  tehdejší  Podkarpatské  Rusi  po  první  světové válce a  

 

hlášení se k Masarykovu odkazu.  
Zdravici našeho města přednesl starosta Vlastimil Helma, v níž 

významně podtrhl souvislost Židlochovic s naším prvním prezidentem. 
Tajemník úřadu Miroslav Cvrk předal společně se starostou Vlastimilem 
Helmou dětem školy do školního muzea obraz T. G. Masaryka a dobové 
fotografie pana prezidenta v Židlochovicích. 

Kromě fotografií připravených panem A. Kvasničkou, knihy M. Juráka 
T. G. Masaryk v Židlochovicích, nefalšované židlochovické meruňkovice a 
vína z městské vinotéky, byly předány i drobné dárky dětí z keramické 
dílny.  

Oficiální návštěva pokračovala na zahajovacím ceremoniálu oslav, 
kde dostal opět slovo náš starosta, v němž pozdravil několik tisíc 
Svaljavanů, připomněl šestý rok naší spolupráce a pochválil kroky vedení 
města ve  zkrášlování města i okolí. Závěrem pobytu byla návštěva 
nového dívčího kláštera na okraji města. 

Potěšujícím překvapením bylo objevení mucholapek firmy pana 
L. Moudrého na zdejším trhu i na trhu v nedalekém Mukačevu. Věřím, že 
by se zde prosadily i další naše firmy a regionální produkty.  

                                                                                  Mgr. Miroslav Cvrk

Poznámka redakce: Snad nebude na škodu připsat několik poznámek, které mladším i starším ročníkům připomenou, že dnešní Zakarpatská Ukrajina byla 
v letech 1919 – 1939 nejvýchodnější součástí Československé republiky. Tehdy se oficiálně nazývala Podkarpatská Rus a jejím správním střediskem byl 
Užhorod. V roce 1930 měla rozlohu 12 617 km2 a 735 400 obyvatel. Československá vláda neposkytla Podkarpatské Rusi předpokládanou autonomii. Podle 
ukazatelů z tehdejší doby byl v této části Československé republiky patrný značný hospodářský i kulturní vzestup, který je dodnes zdejšími obyvateli oceňován. 
V roce 1945 byla Podkarpatská Rus odstoupena SSSR. 
Svaljava je město ležící asi 25 km od Mukačeva v údolí řeky Latorica na hlavní trati Čop - Mukačevo - Lvov.  Je sídlem Svaljavského rajónu. V roce 2007 mělo 
město 16 500 obyvatel. 

V týdnu 21. – 27. 11. 2011 bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto 
období se můžete častěji než jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě – rané péči. Poskytujeme 

podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0 – 7 let) s vážnějším postižením zraku, 
případně i s dalším postižením. Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně jako 
speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. 

Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují členové 
rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti. Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý  

22. 11. 2011 do Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde vás čekají od 9 do 17 hod. otevřené dveře  
a pracovníci ochotní odpovědět na vaše otázky. Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše 

webové stránky www.ranapece.cz. Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím  
sbírkového konta: 243988498/0300. Děkujeme. 
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Zmizelé Židlochovice – z ohlasů na zářijovou výstavu 
fotografií Jovana Dezorta 

Pro mladé už poučný kousek historie města. Pro seniory velká a pěkná inspirace si zavzpomínat a 
třeba se i na fotografiích najít. Díky, mistře.                                                                                F. P. 

Milá vzpomínka na staré Židlochovice. Úžasná výstava.                                                   J. Hájková  

Jovan přece jenom i v té Praze na Židlochovice úplně nezapomněl.            RNDr. Blanka Úlehlová 

Vystavené fotografie vyvolaly naše vzpomínky na prožitá mladší léta.                                Vlašicovi 

Vzpomínky na dobu, která se nevrátí.                                                                                        N. N. 

Přijeli jsme z Hané – Prostějov a Hruška. Výstava se nám moc líbila. Stará mlátička mi připomněla 
dětství, potom ta brigáda na poli. Vyvolaly se mi vzpomínky na dobu, kdy mi bylo teprve deset let. 
Je to nezapomenutelné.                                                                                    Bučkovi a Sklenářovi 

Děkujeme za oživení vzpomínek. Je to krásné a milé.                     Květa Zitterbartová (Štyglicová) 

Vzpomínka lidi, kteří už tady nejsou a na dobu, která patřila k našemu mládí. Potěšilo. Fotografie 
odrážejí vztah pana Dezorta k Židlochovicím.                                                                                 P. 

Moc pěkná výstava, děkuji za možnost nahlédnout do historie a podívat se jak to zde dříve 
vypadalo.                                                                                                                              Kotrcová 

Nádhera, místy k slzám. Tady přesně vidím… „nikdy se nevrátí“.  Díky moc!                            N. N. 

S pokorou obdivujeme a děkujeme.                                                                  Milena a Petr Žižkovi 

Moc se nám líbila výstava, oživila naše vzpomínky.                    Ing. Ada Žatčanská – Zitterbartová 

A splendid pohotographic exhibition from a very lovely town. Congratulations.    David Lawlor - UK 

Eine sehr interessante Zeitgeschichte in Bilden.                                                Gudrun Lawlor - UK 

…a mnoho dalších pochvalných zápisů v návštěvní knize ! 

 

A ještě zápisy z návštěvní knihy reagující na výstavu 
kreseb Milana Lvovského k nedožitým devadesátinám 

Pěkné a poučné.                                                                                                                    Růžička   

Velmi pěkné.                                                                                                                      Jiří Kašpar 

Milane, smekáme.                                                                                             Milena a Petr Žižkovi  

Vzpomínka na Milana je neustále živá. Prožili jsme spolu spoustu dobrých chvil.  
                                                                                                                         A. Říhová, M. Skálová 

Velmi pěkná vzpomínka na člověka, jakých by v Židlochovicích mohlo být i více. Velmi povedené 
dílo, za něž nutno hlasitě říci – díky!                                                                                      Vyhlídal 

Zase znovu se ukazuje obrovská tvořivost a šikovnost Židlochováků. Rodáky ta preciznost 
pohledů autora až zaráží! Jen tak víc.                                                        RNDr. B. Úlehlová, DrSc. 

Vzpomínka na správného, aktivního a známého tvůrčího člověka kdykoliv potěší.   M. Blumajerová 

Vzpomínka na Milana Lvovského, Pražáka. Odvedl kus práce, divadelní hry, loutky a 
nezapomenutelné malování.                                                                                           Jan Rektořík 

Je milé, že si pana Lvovského připomínáme.                                                                             N. N. 

Děkuji za ochotné umožnění prohlídky zajímavé výstavy a sklepení se zasvěceným výkladem 
pracovnice informačního centra.                                                                Mgr. Pavel Dokulil, Praha 

Výstava kreseb Milana Lvovského, na kterého máme osobní vzpomínky, nás potěšila.    Štyglicovi 

Čest jeho vzpomínce za krásné ilustrace.                                                                                       S. 

Přišla Sára Šopíková, 2. A 

Moc pěkné! Ráda vzpomínám na divadlo. Na to se všichni těšili.                             Helena Vlčková 

Pěkná vzpomínka na velice nadaného, milého a veselého člověka, jakým byl pan Lvovský.         P. 

Zase přišla Sára Šopíková. 

Těšíme se na rozhlednu. Byly tu hody a dostali jsme koláče. Děkujeme.                   Martina a spol 

Je pěkné, že jste si vzpomněli na pana Lvovského.                                                                  V. A. 

Moudrá slova 

V dobře fungujícím státu se i darebák chová jako řádný občan. 

Immanuel Kant, německý filozof 
 

Propojení sklepů 
Po náročných a nákladných úpravách 

došlo konečně v pátek 21. října 2011 
k slavnostnímu otevření nového sklepu, 
který byl propojen se sklepením pod radnicí. 
Jedná se o nevelký, avšak o to cennější 
sklep pod budovou číslo 99 v Legionářské 
ulici. Cennější proto, že je ještě starší, než 
sklep pod radnicí. Sklep pod budovou č. p. 
99 byl s největší pravděpodobností 
vybudován  ve 14. století. Vznikl vykopáním 
jámy a pokládáním kamenů na ramenáty 
tzv. na sucho, tedy bez malty. Po položení 
kameniva byla klenba postupně zasypávána 
hlínou a třeba i kousky cihel. Charakter 
valeného zdiva nebyl při nynější 
rekonstrukci porušen. Narušená místa byla 
zpevněna dubovými klíny.  

Právě do tohoto menšího sklepa byla 
přemístěna vinotéka, která nyní byla 
rozšířena i o vína rakouských pěstitelů 
z partnerské obce Grosskrut.                    -rt- 

 

Vinařští patroni 
Hlavním patronem vinařů je sv. Urban 

z Langres – burgundský biskup a v letech 
220–230 římský papež, jenž prý dokázal 
v pravý čas přivolat déšť i slunce, ale také 
zahnat krupobití. Jeho kult se k nám dostal 
prostřednictvím německých kolonistů. 
Světec je často vyobrazen i na vinicích a je 
mu zasvěcena řada kapliček. K nohám se 
mu zde klade bílý a modrý hrozen.  V den 
jeho svátku 25. května jsou jeho obrazy 
zdobeny a světci se často ulévalo víno.  

Patronem moravských vinařů je však 
také sv. Vavřinec, neboť na Moravě v době 
jeho svátku 10. srpna začínají uzrávat 
hrozny a od toho dne začínají slavnosti 
zarážení hory.  

Připomeňme si ještě další vinařské 
patrony uctívané v Čechách a na Moravě. 
Svatá Ludmila byla pokřtěna spolu 
s manželem knížetem Bořivojem na dvoře 
knížete Svatopluka a přivezla si do Čech 
sud vína a pak dala přivézt z Moravy i révu.  
Kníže sv. Václav révu sám pěstoval, sklízel 
a lisoval. Jako vinařský patron byl v  
Čechách uznáván již od dob Karla IV. Sv. 
Bartoloměj bývá zobrazován s nožem, který 
je podobný noži vinařskému. Na jeho svátek 
24. srpna začínalo v řadě vinařských obcí 
vinobraní. Svatý Jan Evangelista zase vypil 
pohár otráveného vína, ale jed na něj 
neúčinkoval. Na jeho svátek 29. prosince se 
tradičně u nás světí víno. 

Existují i další, méně známí patroni, 
např. sv. Gotthard, jehož kult byl u nás 
doložen jen z Dolních Kounic a Kelčan, 
nebo sv. Vincenc ze Zaragozy, těšící se 
úctě v Miloticích, neboť zdejší pranostika 
tvrdí, že „Na Vincence slunce vždy naplňuje 
vínem sudy.“  

Z knihy Vladislava Dudáka  
Putování vinařským krajem.  

Vydalo nakladatelství Práh v r. 2011. 
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Také Židlochovice staví školu v Africe 
 

Bratři Josef a Antonín Jelínkovi – významní židlochovičtí rodáci 
 

 

V týdnu od 9. do 14. října se v desítkách měst České republiky 
shromažďovaly peníze v osmém ročníku již tradiční sbírky Postavme 
školu v Africe, která je zaměřena na podporu vzdělávání v Etiopii. Sbírku 
pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR a samotnou realizaci v Etiopii 
zajišťuje společnost Člověk v tísni, která zde má stálou misi. 
V Židlochovicích se sbírka uskutečnila již pošesté. 

V sobotu 8. října proběhl ve vestibulu městské knihovny Etiopský 
večer. Ten započal poutavým vyprávěním a fotografiemi z prázdninových 
cest po Etiopii, následoval krátký film ke sbírce, prezentace postavených 
škol, veselá africká tombola a po oficiálním skončení akce ti, kteří zůstali, 
shlédli snímek s tematikou obchodu s dětmi, který je rovněž v Etiopii 
závažným problémem. V průběhu celého večera probíhala díky 
občanskému sdružení INSPIRO čajovna a návštěvníci přispěli 
podstatným penízem k letošní celkové částce, vybrané v Židlochovicích. 

Během středy 12. října jste mohli potkat místní skauty a skautky 
s kasičkami v ulicích, ve čtvrtek potom sbírka proběhla na gymnáziu a 
během celého týdne na základní škole. Mimoto nám významně pomohla 
skupinka rajhradských skautek, které se k nám letos přidružily a vybíraly 
na sbírku v Rajhradě. Dohromady se nám tak podařilo společnými silami 
vybrat celkovou částku 16 203 Kč. A v Etiopii je naše sbírka rozhodně  
 

vidět. Z peněz, vybraných v České republice v uplynulých sedmi 
ročnících, se postavilo 12 škol pro více než 3 000 dětí, které dříve neměly 
možnost do školy chodit. Třináctá škola se staví a za peníze z letošní 
sbírky přibudou další. 

Postupně se tak díky naší podpoře dostane vzdělání více a více 
mladým lidem, kteří se tak stanou schopnějšími, aktivnějšími, 
způsobilejšími, stanou se oporou místní společnosti a snad nasměrují tuto 
krásnou zemi ze spárů chudoby a nepříznivých podmínek ke světlejším 
zítřkům. Uvědomujeme si, že je to cesta dlouhá a trnitá, ale má smysl. 
Podpora vzdělanosti obyvatel je jediným dlouhodobým řešením problémů 
těchto rozvojových zemí a je cestou k jejich samostatnosti a prosperitě. 

Chtěl bych vyslovit obrovské díky všem, kteří se na pořádání sbírky 
ve městě podíleli, základní škole a gymnáziu za příjemnou spolupráci a 
v neposlední řadě Vám všem, kteří jste byť i sebemenší částkou přispěli. 
Díky. Příští rok budeme pokračovat a společně budovat naději a 
budoucnost pro ty, kteří neměli to štěstí narodit se ve vyspělé, fungující 
zemi…Fotografie z etiopských škol a spoustu informací o projektu můžete 
nalézt na www.skolavafrice.cz. 
                                    Ondřej Novák, skautské středisko Hrozen, Židlochovice  
                                                                                     www.strediskohrozen.cz 

 Josef Jelinek -  * 18. 1. 1864 Židlochovice – † 22. 5. 1934 – studoval v Brně a ve Vídni. Byl stavebním mistrem v Brně.  
V letech 1899–1902 byl zemským moravským poslancem za německou pokrokovou stranu, v letech 1902–1922 přísedícím 
moravského zemského výboru a členem zemské školní rady, od r. 1907 byl náměstkem zemského moravského hejtmana. 
V roce 1905 byl zvolen do vídeňské říšské rady. V letech 1910–1918 zastával funkci předsedy Dělnické úrazové pojišťovny pro 
Moravu a Slezsko, v roce 1934 se stal členem brněnské Obchodní komory.  

 
Anton Jelinek (Jellinek)  - * 17. 1. 1855 Židlochovice – † 10. 4. 1931 Brno – studoval vyšší reálku v Brně (maturita r. 1871) a 
ve studiích pokračoval na technice v Brně (1871–1876). Byl architektem a městským stavitelem, členem městské rady, v letech 
1914–1918 prvním zástupcem starosty Brna a požární velitel města Brna, vrchní střelecký mistr. Bydlel v ulici Basteigasse čís. 
7 (Bašty). 
V roce 1906 mu byl udělen Řád Františka Josefa I. Za veřejně prospěšnou činnost byl jmenován císařským radou. Po smrti otce 
Josefa Jelinka st. (1884) převzal jeho stavební firmu a spolupracoval s bratrem Josefem Jelinkem ml. 
 V roce 1889 byl zvolen novým představeným Brněnské měšťanské střelecké společnosti a zároveň byl čestným kapitánem 
Brněnského měšťanského střeleckého sboru (tuto funkci zastával až do roku 1930).  

Patřil k zakladatelům Spolku stavitelů na Moravě a ve Slezsku, jehož byl předsedou a byl také členem státní stavitelské zkušební komise. Byl jmenován 
čestným občanem města Brna. 
Zasloužil se o vystavění Obchodní a živnostenské komory v Brně na Mozartově ulici v Brně č. 1/01 (dnes Divadelní fakulta JAMU), kde byla umístěna 
jeho pamětní deska. Ta však byla později zničena. Na Náměstí 28. října v Černých Polích byla k jeho sedmdesátým narozeninám na jeho počest 
instalována busta, která byla zřejmě v roce 1945 zničena.  

S použitím internetové Encyklopedie dějin města Brna připravil  –kv–.  

______________________________________________                    Inzerce                       _____________________________________________ 
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Vdavky místo maturity (podle týdeníku Reflex) 
 

Sto let českého skautingu 
 

Badmintonisté opět úspěšní 
 

V životě jsou důležitější věci než maturita. Třeba se hezky zamilovat a dobře se vdát. To odpověděl náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav 
Juránek studentkám, které se ho přišly zeptat, proč CHCE ZRUŠIT JEJICH ŠKOLU, jednu z nejkvalitnějších v kraji. 

Proces optimalizace gymnázií nabral na Židlochovicku, v oblasti na jih 
za hranicemi Brna, pozoruhodný ráz. S ředitelem gymnázia, jež má být 
zrušeno, se nikdo z těch, co školu chtějí zavřít, nebavil. Vše se dozvídá 
víceméně šeptandou. 

Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) se pak jednou po ránu 
zjevil před školou, křepce vyskočil z auta, proběhl za překvapeného 
pohledu ředitele i žáků budovu, kopl do sebe kávu, a aniž cokoliv řekl, 
zase odjel. 

Když poté den před jednáním o osudu školy na krajském úřadě přijelo 
do Brna několik stovek žáků, učitelů, rodičů i židlochovických patriotů na 
klidnou demonstraci, vyšli si jejich kultivovaný zpěv Gaudeamus igitur do 
vestibulu úřadu poslechnout z kanceláří všichni přítomní úředníci. 

Jen jediné dveře zůstaly zavřeny. Za nimi seděl školský výbor pod 
taktovkou Stanislava Juránka (KDU-ČSL). Právě on v tandemu 
s Michalem Haškem drží v ruce taktovku, kterou udává tón a tempo 
celému optimalizačnímu procesu v kraji.  

V srpnu stanul v tváři v tvář Juránkovi sedmnáctiletý student ze 
Židlochovic, jen slovníkem, vystupováním i logickými argumenty náměstka 
dostal automaticky a naprosto nechtěně do klinče, A zažil šok, jak sám 
říká. Ztratil prý zbytek iluzí o tom, že pravda, slušnost, vzdělání a poctivost 
jsou základem úspěšného života.  

„Osmiletá gymnázia jsou z podstaty protiústavní,“ opakuje větu, kterou 
mu v krajské kanceláři u Juránka sdělila politikova kolegyně Poláková. 
Coby vedoucí odboru školství se s námi tato diplomovaná právnička 
laskavě podělila o svůj názor, že podle ústavy mají všechny děti nárok na 
stejné vzdělání. Osmiletá gymnázia, jež jsou náročná a vzdělávají chytřejší 
žáky, tedy ostatní, méně nadané, diskriminují. 

Podobné šalebné zážitky z konverzace s úředníky kraje mají i lokální 
politici či učitelé. Na rozdíl od šokovaného hocha a studentek, pro něž 
hejtmanův náměstek chystá osud úspěšných nevěst, však oni o lidech na 
kraji, kteří podobné lahůdky servírují, hovoří s účastí, s jakou se mluví o 
duševně postižených.  

Letos na jaře stálo osmileté gymnázium v malém městě Židlochovice 
na kraji propasti zrušení už jednou. Tehdy se díky petici s podpisy více 
než deseti tisíc občanů a hlasitým projevům b¨nesouhlasu několika desítek 
starostů z okolních obcí jediné osmileté gymnázium v oblasti uhájit 
povedlo.  

Teď, podruhé, se ředitel školy o plánovaném zavření dozvěděl těsně 
před prázdninami jedním řádkem v neosobním e-mailu. A z vyděšeného 
telefonu starosty. A tak žáci, místní politici i rodiče vyrazili demonstrovat 
do Brna stejně jako na jaře. 

I podruhé se Židlochovičtí ubránili. V březnu příštího roku je však čeká 
stejný boj znovu. Doposud totiž zástupci Jihomoravského kraje, stejně 
jako letos na jaře, nedokázali říct, podle jakých kritérií hodlají gymnázia a 
střední školy dál rušit. 

Podle náměstka Juránka jde totiž o čistě politické rozhodnutí. Různých 
kritérií, jimž škola, která se mu znelíbí, jednoduše nevyhoví, si dokáže 
vymyslet desítky, přátelsky prý také na legendární „protiústavní“ schůzce 
sdělil studentovi. Nejde o to, která škola je kvalitní a která ne.  

Koneckonců ani ministr školství Dobeš, jenž se minulý týden do Brna 
na jednání o Židlochovicích přijel na pár minut ukázat, žádný seznam 
středních škol podle kvality nechystá. Aby nepoškodil ty špatné, kam by se 
pak nikdo nehlásil.  

Převzato z týdeníku REFLEX 39/2011 z 29. 9. 2011, text Adéla Knapová. 

Čtyři roky po století skautingu světového i my v České republice 
slavíme své významné výročí. V létě 1911 se zakladatel českého 
skautingu Antonín Benjamin Svojsík poprvé setkal se skauty v Anglii a 
okamžitě byl pohlcen myšlenkou skautingu: „Co tu kouzla a romantiky, po 
níž tak prahne duše hochova! Spatříte-li jednou skauty v táboře, věru 
nebudete se diviti těm desetitisícům a dnes již mnoha statisícům 
Powellových stoupenců. Tak táboří v Starém i Novém světě, na polokouli 
severní i jižní a těší se v náručí přírody nejkrásnějším, nejvolnějším 
chvílím celého svého života.“ 

Ke statisícům se přidaly miliony a dnes aktivně skautuje asi 40 
milionů skautů ve 214 zemích světa. My jsme byli jednou z prvních zemí, 
ovšem vývoj nebyl jednoduchý. Protože skauti byli připraveni bít se za 
svobodu, pravdu a demokracii, pochopitelně se nikdy nesnesli s totalitní 
ideologií, skauting byl u nás třikrát zakázán a mnoho skautů bylo 
perzekuováno.  V  dnešní  společnosti  se  však  již  naštěstí   může volně  

rozvíjet. 
Během prvního století prošlo skautskými oddíly světa na půl miliardy 

lidí. Jistě není náhoda, že mnozí z těch, kdo dnes mají ve světě i u nás 
velký vliv, byli v mládí skauty. Skauting učí mladé lidi vést sebe i druhé a 
zároveň jim zprostředkovává program a mravní hodnoty, díky nimž se 
z člověka stává samostatná, nezávislá a všestranná osobnost, schopna 
smysluplně naplnit svůj život. 

V městské knihovně v Židlochovicích jsme se rozhodli 
uspořádat k příležitosti výročí 100 let českého skautingu výstavu, 
která potrvá do konce listopadu. Pokud se chcete dozvědět, z jakých 
myšlenek skauting vychází, jaké jsou jeho cíle a program, 
prohlédnout si staré fotografie židlochovických skautů, začíst se do 
poválečných kronik a nahlédnout i do naší současné činnosti, určitě 
si tuto příležitost nenechte ujít.   

Ondřej Novák – skautské středisko Hrozen  

Naši mladí badmintonisté z TJ. Sokol se utkali na republikové úrovni 
s hráčskou špičkou ve svých věkových kategoriích na přeboru České 
obce sokolské v Českých Budějovicích dne 8. října 2011. 

Židlochovice reprezentovalo 8 žáků: Iva Nechvátalová, Barbora 
Nekvapilová, Kateřina a Barča Otáhalovy, Veronika Srncová, Maruška 
Zbořilová, Petr Gola a Zbyněk Palášek. Letos se nejvíce dařilo našim 
děvčatům. Iva Nechvátalová s Barčou Nekvapilovou se umístily na 3. 
místě čtyřhry děvčat do 15 let. Stejného umístění dosáhla i Katka  

 

                                                                                 �   � 

Otáhalová s Veronikou Hándlovou z Ivančic. 
Exkluzivní zlatý hatrick získala Veronika Srncová, která v kategorii do 

13 let zvítězila ve dvouhře, zvítězila i ve čtyřhře spolu s Bertou 
Ausbergerovou z Prahy - Proseka.  Podařilo se jí také vyhrát smíšenou 
čtyřhru v kategorii do 15 let spolu s Michalem Vašátkem z Klimkovic. 

Poděkování za vzornou reprezentaci mateřské jednoty patří všem 
zúčastněným hráčům a hráčkám a samozřejmě i trenérům za vzornou 
přípravu. 

Ing. Josef Kratochvíl, starosta Sokola, Vlastimil Helma, oddíl badmintonu 
 

�  �   



 7 

Kdo byl Vilém Zajíc z Valdeka na Židlochovicích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jednička v dějinách Židlochovic – 9. část  

1901 

V této cukrovarnické kampani byla v cukrovaru zavedena výroba 
bílého cukru. Továrna byla znovu rekonstruována a výrobní kapacita 
se zvýšila na osm tisíc centů denně. Cukrovar vzal do nájmu také 
velkostatek a zřídil úzkokolejnou železniční dráhu dlouhou přes 8 km, 
která byla v pozdějších letech rozšířena na okruh dlouhý 19 km. 
Úzkokolejná dráha byla zřízena pro lepší spojení najatých dvorů 
s cukrovarem. Výroba bílého cukru byla zprvu omezena jen na výrobu 
krystalu, později i mletého cukru a konečně byl podle vlastního 
patentu  vyráběn  i  cukr  kostkový.   Výroba  bílého  cukru přešla pak  

 

 

v r. 1915 do rafinerie v sousedních Hrušovanech.  

1911 

5. listopadu se na náměstí v hotelu u Zlatého lva konala valná hromada 
Českého dobrovolného hasičského sboru. Starostou byl zvolen Jan 
Čermák, náměstkem Jan Valentini, náčelníkem František Zapadlo, 
podnáčelníky Tomáš Blažek a František Kala, jednatelem Jan Mašek a 
pokladníkem Ladislav Skácel. Hasičský sbor měl 55 členů, z toho 
sedmadvacet aktivních a 28 přispívajících. Nový sbor zakoupil stříkačku, 
desetimetrový vysouvací žebřík a další výzbroj včetně vybavení mužstva.  

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

Vilém Zajíc z Valdeka na Židlochovicích byl český pán pocházející z českého rodu pánů z Valdeka. Původ Viléma Zajíce je 
nejasný. Podle strohých kronikářských údajů se narodil v roce 1393 a zemřel 1. listopadu 1420. 

Jeho otec se jmenoval Zbyněk Zajíc a matka Kateřina, kteří pocházeli ze středních Čech, kde měli velmi malý majetek. 
Vilém Zajíc začínal svou kariéru jako námezdní žoldnéř ve službách moravského markraběte Jošta Lucemburského, který vedl 

boje se svým bratrem Prokopem v moravských markraběcích válkách. V roce 1399 se boje na Moravě rozhořely znovu a Vilém 
Zajíc se tentokráte nechal naverbovat na opačnou stranu mladšího markraběte Prokopa. Po ukončení bratrovražedných válek 
vstoupil opět do služeb markraběte Jošta, tentokrát na poli diplomatickém. V té době se oženil s vdovou po Joštově komorníku 
Jindřichu Pluhovi z Rabštejna Dorotou z Královic (sestra Oldřicha Stoše z Bránic), a získal do zástavy statek Židlochovice, po 
kterém se psal, a také díl Nosislavi a díl Koválova. *) 

Roku 1403 vykonal Vilém Zajíc pouť do Říma a roku 1405 pouť do Santiaga de Compostela. Jeho moc se zvyšovala a v roce 
1407 mu dal markrabě Jošt zapsat Židlochovice, kde stála výstavná tvrz, dědičně. V témže roce vykonal Vilém Zajíc svoji 
diplomatickou misi do Francie. Jošt ho na samém konci roku 1407 jmenoval hejtmanem Lucemburského vévodství, které 

potřeboval zajistit a kde potřeboval převzít vládu. Kromě toho se Vilém Zajíc účastnil diplomatických jednání v Praze na dvoře Václava IV., v Braniborsku, Dolní 
Lužici i na Moravě. Též se účastnil zasedání zemských soudů v Praze, Brně i v Olomouci. 

Po smrti markraběte Jošta se dal Vilém Zajíc do služeb krále Václava IV. V roce 1412 si koupil Starém Městě pražském dům. Zde však nenašel 
očekávané uplatnění a tak vstoupil do služeb Zikmunda Lucemburského. Tady byla jeho služba úspěšnější, Vilém Zajíc dosáhl titulu dvorského rady.  
V závěru roku 1414 odešel do Kostnice, kde se konal církevní koncil. Zde dostal úkol donutit mistra Jana Husa k ústupkům. Vilém Zajíc vedl i řadu dalších 
diplomatických jednání a Zikmund ho pověřil i zařizováním různých záležitostí. Koncem roku 1417 se Vilém Zajíc vrátil na Moravu, kde se účastnil zasedání 
zemských soudů, ovšem v druhé polovině roku následujícího působil opět v Zikmundových službách. V této době obdržel od Zikmunda větší sumu peněz, za 
kterou obdržel do zástavy biskupský hrad Blansek s panstvím. Roku 1419 koupil Vilém Zajíc tvrz v Nosislavi se vsí a se dvorem. 

V roce 1420 se účastnil Zikmundova tažení do Čech a obklíčení Prahy před bitvou na Vítkově. 1. listopadu 1420 se spolu s dalšími moravskými pány 
zúčastnil bitvy pod Vyšehradem, kde nalezl svou smrt. Zemřel bez mužských potomků. 

________________                                                                                                                     Z internetové encyklopedie Wikipedie připravil –kv–. 
*) Zaniklá osada u Žabčic 

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

�

Erb pánů z Valdeka 
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Tip na výlet – slavná vila v Hrušovanech 
 

Zaznamenali jsme 
 

 
Hrušovanskou cukerní rafinerii 

(Rohrbacher Zuckerraffinerie Aktien-
Gesellschaft - „RZR“) založil v r. 1881 Isidor 
Vincenz Flesch z Brünningenu. Hlavní tovární 
budova, situovaná v těsné blízkosti železnice 
Brno – Břeclav – Vídeň, byla dokončena již 
počátkem roku 1882 a v následujících letech 
se areál dále rozrůstal. Jeho součástí byla 
také vila ředitele cukerní rafinerie, postavená 
v druhé polovině devadesátých let 19. století. 
Její plány ani fotografie se nedochovaly. 
V roce 1913 byla tato vila zbourána, aby 
ustoupila skladišti bílého cukru. Čilou stavební aktivitu přerušil velký požár 11. 
listopadu 1915, který zlikvidoval celou hlavni výrobní budovu. Skladiště se 
zásobami cukru a ostatní objekty však zůstaly nedotčeny, a tak se okamžitě 
rozběhly práce na obnově rafinerie a jejího provozu. Stavba nové továrny byla 
zahájena na jaře 1916 a v roce 1917 již v omezeném provozu proběhla řepná 
kampaň. V lednu 1922 byla novostavba hlavní tovární budova zkolaudována 
a zařadila se k nejmodernějším závodům tohoto druhu v tehdejším 
Československu.   

Původní plánová dokumentace nové vily ředitele rafinerie, kterou navrhl 
Adolf Loos, nebyla dosud objevena. Stejně tak není známa ani přesná datace 
stavby, která zřejmě vznikla někdy kolem poloviny druhého desetiletí 20. 
století, nejpozději však do roku 1918, jak to vyplývá z Bauerovy a Loosovy 
korespondence.  Nejčastěji je její vznik kladen do období po požáru, do let 
1916 – 1918. Burkhardt Rukschio a Roland Schachel, autoři dosud největší 
loosovské monografie, ji datují už kolem roku 1914. Rovněž úroveň a podoba 
interiérového vybavení vily nejsou známy. Zdeněk Kudělka se domnívá, že 
z Loosovy ruky pocházely také návrhy na její zařízení. Usuzuje tak právě 
z Bauerova dopisu Loosovi z ledna 1919, ve kterém stavebník píše, že „ve 
Vámi postavené a v horním patře také zařízené vile v Hrušovanech již nějaký 
čas bydlím “, a dodává jak je spokojen s jejím moderním komfortem. Původní 
podoba vily, která je považována za první dům s rovnou střechou na našem 
území, je známa pouze z několika dobových fotografií.  

Vila je situována jižně od hlavní tovární budovy a je obklopena  
 
 

parčíkem – někdejší zahradou. Volně stojící 
symetrická obdélná stavba měla v patře na 
severní a jižní straně terasy. Podobné řešení 
zvolil Loos zhruba o desetiletí později i v případě 
terasy u ložnice v brněnském Bauerově 
zámečku. Ve zvýšeném přízemí při západním 
průčelí je zahradní lodžiová terasa se dvěma na 
osu přiléhajícími schodišťovými rameny se 
stupňovými parapety. Hlavní vstup v hluboké 
portálové nice s předloženým schodištěm je 
situován v severním průčelí směřujícím 
k továrně. Fasády nad vysokým soklem jsou 

hladce omítnuty a jsou prolomeny pravoúhlými okny se čtvercovým rastrem 
v horní části zasklení. Třítraktová dispozice se střední chodbou v ose sever – 
jih je dodržena ve všech podlažích. Ve vstupním vestibulu je dochováno 
dřevěné obložení stěn i schodiště.  

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy byla stavba 
využívána jako zdravotní středisko, došlo k degradujícím úpravám, které 
spočívaly především v zastavění obou teras, v přístavbě zadního schodiště a 
v rovněž nevhodné úpravě interiérů. V sedmdesátých až osmdesátých letech 
provedl na základě zaměření stávajícího stavu a dobové fotodokumentace 
nezávisle na sobě Dietrich Worbs a Jan Sapák architektonickou rekonstrukci 
stavby. Od devadesátých let byl objekt dlouhodobě opuštěn a chátral. Od 
roku 2003 má vila soukromého vlastníka, který se postupně snaží uvést její 
exteriér do původního stavu.  

V souvislosti s hrušovanskou vilou stojí za zmínku také Loosovo 
hypotetické autorství hlavní tovární budovy nebo alespoň jejího průčelí. Do 
soupisu Loosova díla ji poprvé zahrnuli Ludwig Münz a Gustav Künstler 
v roce 1964. Tuto domněnku pak více či méně rozvinuli např. Hermann 
Czech, Dietrich Worbs a Zdeněk Kudělka. Ani tuto hypotézu se však doposud 
nepodařilo jednoznačně podepřít.  

Z knihy Jana Sedláka Slavné vily Jihomoravského kraje (Praha 2007) 
připravila Jitka Bartáková.  

Poznámka: Počítačem upravená kresba naznačuje původní terasu, která 
byla i na protější straně vily. Židlochovický zpravodaj přinesl v loňském 
červnovém čísle článek Hrušovanská rafinerie cukru – mozaika zajímavostí.  
 

• 17. října 2011 doběhl životní film našeho milého spoluobčana pana Jindřicha Kašpara, který téměř celý svůj život oddaně a nezištně sloužil 
filmovému umění v našem městě. Po svém zaměstnání věnoval svůj čas provozu židlochovického kina se vším, co k němu patří, aby nám 
připravil příjemné chvíle s hodnotnými filmovými díly promítanými v sále či na letním kině. Letní kino, jehož byl v našem městě iniciátorem a 
neúnavným budovatelem svými filmovými festivaly obohacovalo kulturní život nejen našeho města, ale i okolních obcí. Až opět ožije letní kino, 
vzpomeňte, že je to též zásluhou obětavého člověka Jindřicha Kašpara, jemuž patří náš vděk a dík.                                                                          -rt- 

• Navzdory příchodu astronomického podzimu, kterým je 23. září, nás babí léto nezvykle dlouho obdařilo teplými slunnými dny, kdy teplota nezřídka 
dosahovala i nad 25°C. Někteří lidé se ještě počátkem října koupali venku Ve čtvrtek 6. října se poněkud ochladilo a v pátek 7. října v časných ranních 
hodinách přišel dlouho očekávaný déšť, který zároveň přinesl výrazné ochlazení, kdy teploty poklesky až o 10 stupňů. Sobotní oblačné počasí přineslo 
v odpoledních hodinách 8. října od západu tmavé mraky obtěžkané srážkami. Náhlý déšť přinesl také drobné kroupy, které v tuto roční dobu bývají málo 
obvyklé. Následující neděli 9. října poklesly noční teploty na pouhé 2°C. V několika dalších dnech se pak noční teploty pohybovaly kolem bodu mrazu.  

• V pátek 13. října 2011 byla zahájena ve sklepních prostorách radnice výstava jablek. Výstavu připravila ZO ČZS spolu s RTIC Židlochovice. Vystaveno bylo 
celkem sto odrůd jádrovin (87 jablek, 13 hrušek). Výstava byla doplněna pěstitelskými zajímavostmi, které připravil pan Jan Urbánek. (jeřáb, kalina, dřín, 
mišpule, smokvoň, žlutá švestka, bílý černý bez, rakytník, kdoule, kdoulovec, naschi-kuomi, aktinidie (kiwi), zakrslá mandloň). Jako host se zahájení 
zúčastnil Ing. Dušan Nesrsta z ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský) ze Zkušební stanice Želešice, který odpověděl na všechny dotazy 
přítomných. Jako malé občerstvení bylo připraveno několik moučníků z jablek, které upekly manželky zahrádkářů, čerstvý jablečný mošt, pálenka z jablek 
(Kalvádos) a hroznové víno. Druhý den tuto výstavu navštívili studenti VŠZ z Brna s profesorem Řezníčkem. Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem 
podíleli na uspořádání této výstavy. Po skončení výstavy budou vystavená jablka věnována dětem MŠ.                                                                  Jan Šotnar 

• Malé obrázky z velkého Brna. Pod tímto názvem byla v úterý 11. října odpoledne otevřena výstava židlochovického výtvarníka Eduarda Vyhlídala 
v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci. Autor v miniaturních prostorách malé přívětivé knihovny vystavuje přes stovku svých 
akvarelů a kreseb věnovaných tentokrát výhradně svému rodišti Brnu. Velmi vhodně volil rozměry svých tématicky zaměřených děl, jež ve vstupním 
prostoru knihovny přesně dotvořily celý ideový záměr. Totiž zachycení známých i méně známých zákoutí velkého města, která běžně vnímáme při 
procházkách či každodenním pohybu, ale bereme je jen jako miniatury našeho vnímání velkého Brna. Zde pak celý soubor můžeme vnímat jako celek a 
užít si jednotlivých krás naší moravské metropole. Výstava je otevřena do 14. listopadu v provozních hodinách knihovny.                      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.krizova@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 
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