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

Výběr z usnesení RM 21. prosince 2011 
RM rozhodla: 
� pronajmout nebytové prostory v domě č. p. 80, 

ulice Komenského v Židlochovicích; nájemní 
smlouvu uzavřít s Úřadem práce Česká 
republika, se sídlem na Karlově náměstí 1359/1, 
Praha 2;  nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2012 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
Nájemné je sjednáno dohodou; kanceláře 1 000 
Kč/m2, ostatní prostory 500 Kč/m2 

 

Výběr z usnesení ZM 21. prosince 2011 
ZM rozhodlo: 
� prodat podíly na pozemcích p. č. 2791/2 a 2792/2 

(vznikající na základě návrhu geometrického 
plánu č. 1469291/2011 zpracovaného Ing. 
Čestmírem Ryšavým)  – odpovídající podílům na 
společných částech domu  - vlastníkům bytových 
jednotek v domě č. p. 663, 664, 665 za cenu 
300,- Kč/m2. Pokud bude cena, za kterou město 
tyto pozemky získá do vlastnictví, vyšší než je 
cena 300 Kč/m2, pak město tyto pozemky prodá 
za cenu stejnou, za kterou pozemky odkoupilo. 
Kupní cena bude splatná jednorázově při 
podpisu kupní smlouvy; platnost tohoto doplnění 
není časově omezena; usnesení č. 8/12 ze dne 
19.  10.  2011  v    dalších   ustanoveních,   která  

  

 
nejsou tímto usnesením měněna, zůstává 
v platnosti 

ZM ukládá: 
� zveřejnit termíny řádných jednání ZM na I. 

pololetí r. 2012 
ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu r. 2011 
� rozpočet pro r. 2012 v rozsahu paragrafového 

znění (závazné ukazatele) a schvaluje 
rozpočtový výhled pro roky 2012 – 2021 

� závazné ukazatele – příspěvky neziskovým 
organizacím v celkové výši 600 tis. Kč  

ZM rozhodlo: 
� přijmout jako dar pozemky zapsané na LV 180 a 

LV 1251 v k. ú. Židlochovice a k.ú. Vojkovice: 1/2   
pozemku  KN  p. č. 711/175, výměra 18 m2, orná 
půda; 1/2   pozemku  KN  p č. 2081, výměra 623 
m2, orná půda; 1/2   pozemku  KN  p. č. 2082, 
výměra 4211 m2, ostatní plocha; 1/2   pozemku  
KN  p. č. 2083, výměra 1630 m2, ostatní plocha; 
1/2   pozemku PK p. č. 315/40, výměra 191 m2; 
1/2   pozemku PK p. č. 404, výměra 98  m2 ; 1/2   
pozemku PK p. č. 1732, výměra 198  m2 ; 1/2   
pozemku PK  p. č. 4438/93, výměra 284  m2  ; 1/2   
pozemku PK p. č. 4967, výměra 903  m2 ; 1/2   
pozemku  KN  p. č. 666/67, výměra 6 m2       

  

  
ZM rozhodlo: 
� vyhlásit záměr prodeje volného bytu 234/2, 

v domě č. p. 234, ulice Zámecká v Židlochovicích 
a stanovuje nejnižší kupní cenu tohoto volného 
bytu ve výši 80 % tržní ceny přičemž kupní cena 
bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců ode 
dne podpisu kupní smlouvy 

ZM schvaluje: 
� nového člena finančního výboru Bc.Tomáše 

Kacetla  
ZM vydává: 
� obecně závaznou vyhlášku města 

Židlochovice č. 4/2011, kterou se zakazuje na 
území města Židlochovice provozovat 
výherní hrací přístroje, interaktivní 
videoloterní terminály a jiné podobné hry 
povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
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Smírčí kříž z roku 1595 
– nejstarší zachovalá 
památka v sousedních 

Hrušovanech.   

Kříž původně stával při 
bývalé cestě z Pohořelic do 
Hrušovan. Kvůli těžbě písku 

byl několikrát přesunut  
a nyní je umístěn  

v trati Brlohy.  

Na kříži je vyryt nápis 

HANS REWBAW R. 
VON MITZAMBEN…MAT…THE

.. ANNO DNI MDXCV 

Podle regionální literatury se 
jedná o náhrobek důstojníka 

Rudolfa II. 
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Zpráva o činnosti matriky v roce 2011 

K  31. 12. 2011 mělo město Židlochovice 3360 obyvatel.  
Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice. 
V roce 2011 bylo v matričním obvodu Židlochovice uzavřeno 88 sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 54 sňatků, 23 sňatků bylo 

uzavřeno v zámecké kapli, v zámecké obrazárně byly 2 sňatky, na rozhledně Akátová věž 1 sňatek, stejně tak byl 1 sňatek uzavřen v zahradnickém centru 
Hortis a mimo Židlochovice byl uzavřen 1 sňatek v zahradní restauraci Lumbarda ve Vojkovicích.  Církevních sňatků bylo uzavřeno 6 (2 sňatky v kostele 
v Židlochovicích, 1 sňatek v kostele sv. Jakuba v Nosislavi a 3 sňatky v evangelickém kostele v Nosislavi). 

Jako každý rok, tak i v  loňském roce jsme měli zahraniční snoubence, a to ze Slovenska, Ukrajiny, Španělska a Německa. 
V  roce 2011 se narodilo celkem 47 dětí s trvalým pobytem v Židlochovicích, 1 dítě se narodilo přímo v našem správním obvodu – stalo se tak ve 

Vojkovicích dne 29. 9. 2011, holčička dostala jméno Elen.  
Zemřelo 24 občanů našeho města. 
Úmrtí na území obcí v matričním obvodu Židlochovice: Hrušovany u Brna 7 úmrtí; Medlov 2 úmrtí; Nosislav 1 úmrtí; Přísnotice 1 úmrtí; Unkovice 

2 úmrtí; Vojkovice 5 úmrtí; Žabčice 6 úmrtí; Židlochovice 2 úmrtí. 
Další činností matriky je ověřování fotokopií (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimace byla provedena celkem  4 290krát, legalizace 

2 056krát.    
Žádostí o výpisy z CZECH POINTu bylo přijato a vyřízeno 333. Žádostí o zřízení datových schránek nebo o zneplatnění stávajících přístupových údajů do 

datových schránek a vydání nových přístupových údajů bylo přijato 15, zkonvertováno bylo 10 dokumentů. 
Opis rodného, oddacího a úmrtního listu byl vyhotoven 17krát, zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti byl sepsán 51krát.  Změna příjmení byla 

povolena 6krát. Žádost o vystavení Osvědčení o státním občanství České republiky si podalo 25 občanů, byly přijaty a odeslány 4 žádosti o zápis matriční 
události do Zvláštní matriky v Brně a 4 žádosti o vystavení dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem nebo v cizině.   
Po udělení státního občanství České republiky složil 1 cizinec v obřadní síni do rukou tajemníka úřadu státoobčanský slib.  

Přiděleno bylo 21 popisných a evidenčních čísel.      
K trvalému pobytu se do našeho města přihlásilo v loňském roce 134 osob, odhlásilo se 91 občanů. 
Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 2011 zrušen 11 občanům našeho města. Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo ohlašovny, což je 

Židlochovice, Masarykova 100. Na této adrese je k dnešnímu dni přihlášeno 115 občanů.  
Čtenáře Zpravodaje budou také jistě zajímat počty cizinců v Židlochovicích. Uvádím je podle jednotlivých států: Ukrajina 52, Vietnam 142, Slovensko 30, 

Gruzie 1, Arménie 1, Francie 1, Barma 5, Malta 1, Nigérie 1, Bolívie 1, Mongolsko 3, Čína 3, Rusko 2, Bělorusko 2, Alžírsko 1, Srbsko 8, Velká Británie 1.  
Celkem  se jedná o 255 cizinců.                                                                                                                                                                    L. Tesařová, matrikářka 

 
Zvýšení pocitu bezpečí starších občanů v Židlochovicích. 

V roce 2011 se komise ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality města Židlochovice přihlásila o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu 
prevence kriminality. Finanční prostředky z tohoto programu jsou poskytovány na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování 
příležitostí k páchání trestné činnosti, na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a přispívají také ke zvyšování pocitu 
bezpečí občanů. 

Město Židlochovice zpracovalo projekt na neinvestiční dotaci „Medializace prevence a zvýšení pocitu bezpečí starších občanů v Židlochovicích“. 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tuto dotaci v omezené podobě městu schválilo. 

Z dotace bylo realizováno:  

• Zpracování a tisk informačních samolepek pro starší spoluobčany – návod a telefonní číslo na městskou policii v případě kontaktu s podomními prodejci 
(samolepky budou k vyzvednutí na vybraných místech městského úřadu a na služebně městské policie).                          

• Pořízení a instalace 20 ks bezpečnostních řetízků na dveře – v současné době je již 10 ks řetízků nainstalováno, další žádosti o instalaci je možno nahlásit 
na služebně městské policie.                                 

• Pořízení a instalace 4 ks tísňových tlačítek pro starší spoluobčany, kteří byli doporučeni vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a věku Pečovatelskou 
službou města Židlochovice.                                                                                                                    Milan Šebek, člen komise ochrany veřejného pořádku 
 

Ohlas na článek ve Zpravodaji č. 1/ 2012 – „Souhlasíte se mnou?“ 
Vážená paní Vachutková, 
 mluvíte mně z duše. Pod Váš článek se souhlasně podepisuji. I já mám jen nepříjemné zkušenosti s vandaly, opilci a feťáky.  Opakovaně mně zcizují 

vysázené žardiniéry, květináče s letničkami i vzrostlými stromky z předzahrádky u domu. Kradou dokonce i gumové rohožky, drobnou dekoraci, a v neposlední 
řadě adventní výzdobu ze vstupních dveří atp. Bohužel se neštítí krást výzdobu ani z hrobů na místním hřbitově.  

Hrací automaty bych zrušila už dávno, neboť přinášejí jen neštěstí a zoufalství do rodin, kde se vyskytne třeba i jen jeden gambler.  Nechápu, proč 
poskytovat příležitost takto „nemocným“ závislým spoluobčanům.   

Je smutné, když i mimo náš kraj se setkáváte s nelichotivými ohlasy – že v Židlochovicích mají nejen adolescenti, ale i dospělá populace značné problémy 
se zákonem – neposlouchá se to dobře. 

 Jelikož jsem jako Vy, paní Vachutková, rodačka ze Židlochovic, a také trochu patriot, nemám ze současného stavu kriminality v našem městě pražádnou 
radost.  Je skličující, že tak nevelké město pod Výhonem bojuje v jednadvacátém století s nicotnými, ale značně obtěžujícími problémy, které Městský úřad 
v Židlochovicích svým benevolentním přístupem k provozování hracích automatů bohužel nepřímo podporuje.                                                     Jarmila Hájková  

Poznámka redakce:  
Paní Hájkové mnohokrát děkujeme za příspěvek. Město Židlochovice zrušilo provozování hracích automatů v nejkratším možném legislativním termínu. Je 

to uvedeno tučným písmem na předcházející straně tohoto čísla Zpravodaje v usnesení zastupitelstva z 21. prosince 2011. Podrobněji se problematikou 
zrušením hracích automatů v Židlochovicích zabývá také článek Jana Spěšného uveřejněný na titulní straně Brněnského deníku Rovnost 25. ledna. t. r. Tam je 
také uvedeno, že povolování k provozování hracích automatů udělovalo ministerstvo financí, nikoliv Město Židlochovice.  Navíc Ministerstvo financí ČR zaručilo 
provozovatelům takzvaných videoloterijních terminálů tříletou ochrannou lhůtu před platností obecních vyhlášek. O dalším průběhu budeme čtenáře v našem 
Zpravodaji informovat.                                                                                                                                                                                                                  –rt– 
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Vítejte, milí přátelé! 
Advent 2009: v domě na Zámecké ulici se v našem městě zabydlují Buansingovi. Přicházejí z 

nepředstavitelné dálky, až z Asie, ze státu Barma neboli Myanmaru, z města Ton Zang. Manželé 
Cing Suan Nem a Tuan Khan Khai se třemi syny (Kim 19let, Sang 18 a Khup 14) jsou uprchlíci. K 
nám do Česka se dostali z Malajsie, kam museli doslova utéct před pronásledováním. Naše 
republika je přijala v rámci národního přesídlovacího programu Resettlement, který organizuje 
Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR). Na základě Rozhodnutí o udělení azylu se rodina 
dostala do uprchlického tábora ve Stráži pod Ralskem, odkud po čtyřech měsících putovala do 
České Lípy, kde se další čtyři měsíce adaptovala v Integračním středisku Ministerstva vnitra ČR. 
Zde se seznamovali s jinou kulturou, setkávali se s neznámými lidmi, zvyky a hlavně s naprosto 
cizím jazykem - tady se věnovali intenzívní výuce češtiny. Neumíme ani domyslet, co vše při této 
dlouhé cestě prožívali, museli překonat a zvládnout.  

V České republice žije asi 17 rodin na různých místech, např. v Hluku, Bzenci, Praze, Černé 
Hoře, Osečku, Bohdalicích, Vsetíně, Zlíně, Staré Boleslavi, Chrastu u Chrudimi, Poděbradech, 
Přibyslavi, Vysokém Mýtě, Zruči nad Sázavou po jedné rodině, Nové Město na Moravě přijalo dvě 
rodiny uprchlíků. Rodiny se vzájemně přátelí, podporují i rády navštěvují v rámci možností. 
Vánoce 2011 slavili barmské rodiny v Hluku ve velkém společenství asi padesáti lidí včetně 
"našich" chlapců. 

Nyní odpovím na častou otázku, jak jsme se vlastně spolu seznámili. Naše první setkání s 
nimi se uskutečnilo v evangelickém kostele v Nosislavi na jaře roku 2010. Oni jsou původním 
vyznáním baptisté, proto začala celá rodina na kolech dojíždět v neděli do sousední obce na 
bohoslužby. Naše sbližování sice trvalo nějaký čas, ale pozitivní zkušenosti a vzájemná důvěra 
přerostla v přátelství! Loni v březnu se jim narodil chlapeček Lian, ze kterého mají rodiče i kluci 
velikou radost! Tento milý človíček a jejich pevná víra v Boha jim jistě pomáhají zvládat 
každodenní nelehké starosti o živobytí i zdraví. Z vlastní zkušenosti potvrzuji, že při všech 
těžkostech jsou přátelští, vděční, skromní, snaživí a radostní, i když prožívají smutek po dalekém 
domově. Velmi obdivuji a vážím si jejich snahy začlenit se do naší společnosti, učit se náročný 
český jazyk a komunikovat podle potřeby (v práci, ve škole, na úřadech). 

Ráda využívám této příležitosti k poděkování všem, kteří je přijímáte takové, jací jsou a 
pomáháte podle svých možností – radou, materiálně či finančně. Dovolte mi vyslovit velké díky 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Židlochovice za zázemí a služby, které jim poskytuje 
vedoucí Mgr. Tycová, Ing. Zajícová a další. Jejich vstřícnost je až nadstandardní, trpělivost 
obdivuhodná, ochota příkladná pro všechny veřejné instituce! Také s Úřadem práce je dobrá 
spolupráce stejně jako se Základní školou – děkuji všem za toleranci! Závěrem chci veřejně 
poděkovat OPU Brno (Organizace pro uprchlíky, Leitnerova ul.) – její pracovníci mnohokrát v 
různých situacích profesionálně pomohli Buansingovým integrovat se mezi nás. Významnou roli v 
životě rodiny má soužití s evangelickým sborem v Nosislavi a jeho farářem Ondřejem Mackem. 
Naše motto do dalšího dnů a let: VÍRA, NADĚJE A LÁSKA!                                   Jaroslava Ryšavá  

 
Tříkrálová sbírka 2012 v Židlochovicích 

Letošní Tříkrálová sbírka se konala v sobotu 7. ledna. Do ulic našeho města vyrazilo jedenáct 
skupinek koledníků, jedna pokladnička byla opět umístěna do kostela. Počasí vyšlo perfektně. 
Nepršelo, nemrzlo a nesněžilo. Všechny tyto situace jsme v předchozích ročnících absolvovali, 
takže letos vyšlo počasí na jedničku. Musím s radostí konstatovat, že občané našeho města již 
s návštěvou koledníků počítají a proto mnozí z nich kromě příspěvku do pokladničky obdarovali 
naše děti sladkostmi. Letos se přihlásilo koledníků méně, většinou z důvodu nemoci, proto 
v některých skupinkách byli koledníci pouze dva. Město je veliké, a tak je dobré, když se sejde 
alespoň deset skupinek, aby koledníci stihli navštívit všechny židlochovické domácnosti. Letos 
koledoval jeden žák mateřské školy, dále žáci z 3. – 6. třídy, 8. třídy základní školy a jeden 
pravidelný koledník z gymnázia. 

V letošní sbírce jsme v našem městě vykoledovali celkem 56 873 Kč. Výtěžek sbírky putuje 
na pomoc nemocným a handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v nouzi a dalším jinak 
sociálně potřebným lidem. Dále také část peněz dostane rajhradský hospic. 

Ráda bych všem zúčastněným i darujícím upřímně poděkovala. Velký podíl na této zdařilé 
akci mají také židlochovičtí skauti a skautky, kteří ve spolupráci s Ondřejem Novákem doprovázeli 
naše koledníky.  Děkujeme za příspěvky i vlídné přijetí našich koledníků. Rok uteče jako voda a 
naše děti budou opět brzy zvonit u vašich dveří.             Mgr. Daniela Tichá, www.trikralovasbirka.cz   

O češtině 
"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" 

prskali na fakultě cizinci, když se snažili 
proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. 
Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na 
"řřřřř", požadovali po nás vysvětlení záhady, 
jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k 
jednomu městu… Člověka to donutilo 
zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího 
naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak 
krásná a poťouchlá je řeč, kterou  užíváme 
běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě. S 
češtinou jdou dělat  všelijaké vylomeniny…  

Jak se vám líbí nejdelší věta složená 
pouze ze souhlásek?  

„Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.“  
Rekordmanem ve slovech bez 

samohlásek je sloveso „scvrnkls“.  
Naopak všechny samohlásky jsou pěkně 

poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve 
slovech „mateřídoušky“, „dvacetikoruny“.  

Určit přesně, které slovo je v češtině 
nejdelší, nelze. Ale k favoritům určitě bude 
patřit i „nejneobhospodařovávatelnějšími“. 

Opakování stejných slabik nemusí 
znamenat, že dotyčný koktá, třeba si zrovna 
jen hraje s češtinou: 

Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili 
požáru. (5x) Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší 
špehové do vazu? (8x) 

Naši rodnou řeč také zdobí největší počet 
háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví i 
pět: „nejztřeštěnější“, „přesvědčivější“ apod.  

Umíte těsnopis? No číslicový určitě: 
Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající 
pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli.  

Také tzv. Q-systém v naší populaci 
zlidověl: Qapem přiqačil qartál a qelikému 
přeqapení qalita qasinek qůli qantu 
dodáveqázne. Qasinky neqasí. 

Víte, co je palyndrom? To je třeba "kobyla 
má malý bok“ – tedy věty,  které lze číst z 
obou stran. Těch má čeština také celou řadu, 
například: „Fešná paní volá: Má málo vína pan 
šéf?“ „Do chladu si masa mísu dal Chod.“ 
„Sabina hrává na varhany bas.“  

A co takhle jazykolamy? Nebudu se 
zmiňovat o "ohraných" křepelkách, co lítají 
přes střechy, ale jak se poperete s tímhle? „V 
hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a 
na klavír hrála Klára Králová.“ 
„Rozprostovlasatila-li se dcera krále 
Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se 
dcera krále Nabuchodonozora?“ „Od poklopu 
ke poklopu Kyklop kouli koulí“.“ „Kolouch, 
kohout s mouchou mnohou s hloupou 
chloubou houpou nohou, plavou dlouhou 
strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou 
houskou.“ 

 Který hrdina zkusí něco podobného v 
angličtině??? A to jsme ještě mnohé vynechali, 
třeba „ˇxandy “  jež, jak patrno, již ani 
klávesnice nechce pozřít… 

Z internetových stránek připravil 
   Peter Wendsche. 

�     � 

Moudrá slova 

„Kdo nezná pravdu, je hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.” 

Bertold Brecht, německý dramatik a režizér 

 

 



 4 

Deset dní naplněných zážitky 
 Rozhovor se čtveřicí olympioniků, kteří nás reprezentovali v Jižní Africe 

Téměř celou první třetinu prosince strávila čtveřice studentů židlochovického gymnázia na Mezinárodní olympiádě mladých vědců (International Junior 
Scientists´ Olympiad) v Jihoafrické republice. V soutěži rozhodně nezklamali a reprezentovali dobře nejen naši školu, ale i Českou republiku. Po jejich 

návratu jsme jim všem položili půl druhé desítky otázek. Odpovídají na ně v pořadí: ANNA BIELÁKOVÁ (kvinta), MICHAELA KURKOVÁ, 
 MAREK OTÝPKA (oba z kvarty) a VERONIKA ŠVECOVÁ (kvinta). 

* Jak jste se na soutěž připravovali? 
Anna: Připravovala jsem se asi měsíc ze slovenských skript a materiálů, 
takže jsem se vedle fyziky, chemie a biologie naučila i slovensky. S přípravou 
nám také pomáhali naši učitelé. 
Michaela: Necelý měsíc snahy se něco doučit, moc nám pomohli učitelé na 
škole. Děkuju hlavně jim. 
Marek: O soutěži jsme se dozvěděli necelý měsíc před odletem, podle toho 
také vypadala naše příprava. Byly nám zaslány dvě série úloh z fyziky, 
chemie a biologie, které jsme měli v poměrně krátkém časovém termínu 
vyřešit. Obě série jsme řešili společně s učiteli z našeho gymnázia, poté jsme 
dvakrát zajeli na Přírodovědeckou fakultu MU a tam jsme své řešení 
konzultovali. 
Veronika: Profesoři z univerzity nám posílali úlohy, které jsme měli vyřešit, a 
materiály, co jsme se měli naučit. Jinak jsme se učili sami a s našimi učiteli. 
Hodně nám pomohly paní učitelky Stravová, Lacinová, Nejezchlebová a 
Válová. 

* Co na vaši cestu a účast na soutěži říkala rodina? 
Anna: Byli hodně překvapení. 
Michaela: Velké překvapení. 
Marek: Rodiče a příbuzní byli určitě moc rádi, všichni mi to přáli a 
samozřejmě chtěli, abych co nejvíc fotil.  
Veronika: Ses zbláznila, ne? 

* Co jste si s sebou zabalili? Měli jste i nějaké talismany pro štěstí? 
Anna: 3P (pas, peníze a plavky) a kromě toho dalších asi 20 kg věcí. A 
talismany mi při testech vypadávaly z kapes. 
Michaela: Hlavně foťák, zbytek už byl druhořadý. Talismany zůstaly doma na 
stole, tak jako většinou. 
Marek: Plavky, věci na deset dní, pouzdro a materiály na procvičování. 
Žádné talismany ani nemám, spoléhám hlavně na to, co umím. 
Veronika: Měla jsem talisman od kamarádky a hodinky po babičce. Taťka mi 
však doporučil nůž a dal mi školení pro boj zblízka muže proti muži. 

* Jaký byl let? Setkali jste se na cestě s nějakými komplikacemi? 
Anna: Let byl dlouhý a měli jsme problémy s přestupy. Letadlo z Kapského 
Města do Durbanu nám dokonce uletělo. 
Michaela: Dlouhý a únavný. Největší komplikace byla, když nám uletělo 
letadlo z Kapského Města. 
Marek: Let byl klidný, ale sedadla v Boeingu 767 byla nepohodlná. Cesta tam 
se ale bez komplikací neobešla. V Kapském Městě jsme měli jen 1,5 hodiny 
na přestup, ale než jsme na jezdících schodech našli přepážku check-in a 
doběhli k ní, bylo už pozdě. Do Durbanu jsme se dostat museli, takže Jirka 
(jeden ze členů našeho doprovodu) šel ihned k přepážce na prodej letenek v 
obavách, že budeme muset kupovat náhradní letenky. Asi za deset minut ale 
přišel s úsměvem. Dostali jsme totiž letenky náhradní. 
Veronika: To nevím, spala jsem už na ranveji. Zmeškali jsme letadlo v 
Kapském Městě. 
* Už jste byli letecky tak daleko? Které země jste předtím už navštívili? 
Přáli jste si někdy navštívit právě JAR? 
Anna: Nikdy jsem tak daleko letecky nebyla. Letěla jsem jen na Maltu (Malta, 
JAR... kam pojedu příště?!). Chtěla jsem se podívat do Afriky, nad státem 
jsem ale nepřemýšlela. 
Michaela: Tak daleko jsem se podívala poprvé a snad ne naposled. 
Navštívila jsem Turecko, Německo a Rakousko. O Jihoafrické republice jsem 
nikdy neuvažovala, možná trochu při fotbalovém mistrovství světa v roce 
2010. 
Marek: Ano, ale jak se to vezme. Můj nejdelší předchozí let trval asi jenom 4 
až 5 hodin, tento i s přestupy 26 hodin. Letecky jsem předtím navštívil Egypt a 
Tunis. Bohužel, takové neznámé lokality, kam se na dovolené za sluníčkem 
tolik nejezdí, mi moc nepřicházely na mysl, až do té doby, než jsem se 
dověděl, že se soutěž koná právě tam. O JAR jsem měl pouze nějaké 
povědomí z mistrovství světa ve fotbalu, takže jsem si nikdy vyloženě nepřál 
se tam podívat. 

Veronika: Ne, letecky jsem byla nejdál. Navštívila jsem hodně zemí, ale 
konkrétně o JAR jsem nikdy nepřemýšlela. 

* JAR je známá jako jeden z nejnebezpečnějších států světa. Neměli jste 
strach ji navštívit? Setkali jste se během pobytu s nějakým problémem, 
nebezpečím? 
Anna: Strach jsem trochu měla, ale myslím, že to pak nebylo tak hrozné. 
Hlavně nás samotné ani nikam nepouštěli. Byli jsme pořád pod dohledem. 
Michaela: Nové věci jsou fajn, tak mě nějaký strach nepřepadl. Nebezpečné 
byly ulice, protože Afričanům v Durbanu byly semafory úplně jedno. 
Marek: My byli v opravdu civilizované a kultivované čtvrti města, kromě toho 
jsme byli při každém přesunu, ať už autobusem nebo pěšky, přiděleni 
průvodci, který žije právě v JAR, takže byla opravdu malá pravděpodobnost, 
že by se mohlo něco stát. Já osobně se téměř nebál. Lidé tam byli opravdu 
fajn, většina vás mile pozdravila, občas na vás ale někdo začal mluvit, zvát 
vás neznámo kam a tak podobně. Žádné větší problémy ale nebyly. 
Veronika: Strach jsem neměla, zvlášť ne po již zmíněném „školení“. Během 
pobytu žádný problém nebyl. Bylo jen nepříjemné, že si nás černoši párkrát 
fotili a pořád se na nás dívali. 

* Dovedli byste v této zemi zůstat, nebo jste se rádi vraceli domů? 
Anna: Klidně bych tam ještě nějakou dobu zůstala, ale nechtěla bych tam 
bydlet natrvalo. 
Michaela: Žít tam bych asi nedokázala, evropská mentalita je mi bližší. 
Marek: I když je tahle země opravdu moc krásná, poslední tři dny jsem se 
moc těšil domů na všechny, kteří mě tu čekali. Zůstat bych tam asi nedokázal. 
Veronika: Tuto otázku asi nejlépe vystihne rčení „Všude dobře, doma nejlíp“. 

* Jak se vám líbil a jak vypadal zahajovací ceremoniál? Zaujal vás 
něčím? 
Anna: Ceremoniál byl hodně dlouhý s dlouhými proslovy. Zaujaly mě ukázky 
tamní kultury. 
Michaela: Ceremoniál byl dlouhý, ale zajímavý, doprovodný program skvěle 
pobavil. Marek: Ceremoniál byl úžasný. Na začátku vybraní zástupci týmů 
chodili postupně umístit na podium vlajky. Za náš tým jsem byl vybrán já. 
Poté měli proslovy významní lidé, např. prezident IJSA nebo ministr vědy a 
výzkumu. Na ceremoniálu mě zaujalo úžasné provedení a nesení vlajky byl 
také opravdu skvělý zážitek. 
Veronika: Ceremoniál byl opravdu v pěkném stylu, jen projevy byly trochu víc 
zdlouhavé. 
* Vaše účast na olympiádě byla prací samostatnou, nebo týmovou? 
Přibližte nám stručně průběh soutěže. 
Anna: Každý soutěžící tam byl sám za sebe. Soutěž se skládala ze tří částí a 
jednu z nich jsme dělali v týmech po třech, body pak ale načetli každému 
soutěžícímu zvlášť. K mému překvapení jsem si domů dovezla bronzovou 
medaili. 
Michaela: Každý byl sám za sebe, sice jedna část byla týmová, ale body se 
počítaly samostatně. Co jsme se doslechli, tak body nebyly úplně 
katastrofické, skončili jsme v průměru. 
Marek: Naše účast spočívala na každém z nás, museli jsme psát individuální 
testy. Soutěž se skládala z dvou tříhodinových individuálních zkoušek, třetí, tři 
a půlhodinová, byla týmová. U první zkoušky jsme vybírali mezi čtyřmi 
možnostmi, druhá zkouška byla teoretická formou ze všech tří předmětů 
(fyzika, chemie, biologie). Poslední zkouška byla experimentální. Na to, jak 
nedostatečnou přípravu jsme měli, dopadl náš tým docela dobře. Jako země 
jsme skončili něco málo pod polovinou (asi 30. z 52). 
Veronika: Pracovali jsme samostatně, každý sám za sebe. Jen pokusy jsme 
dělali společně. Získané body z pokusu se nám pak každému přičetli. 
Neumístila jsem se. 

* Našli jste při svém pobytu v JAR nové přátele? Například na stránkách 
slovenských soutěžících jsme se dočetli o vašem naplánovaném 
společném koupání… 
Anna: Spoustu. Soutěžící byli hodně přátelští, ale s tím slovenským týmem to 
zas tak horké nebylo. 
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Michaela: Všichni tam byli strašně milí, naštěstí existuje Facebook, tak 
angličtinu procvičím i tam. 
Marek: Nevím, jak ostatní členky z mého týmu, já osobně jsem si zde našel 
spoustu nových přátel nejen ze Slovenska. Obden jsme pořádali na pokojích 
kroužkové hry a posezení se studenty ze všemožných zemí. Bylo to opravdu 
skvělé. Společné koupání byla jen jedna z mnoha věcí. 
Veronika: Daleko víc jsem si rozuměla s cizími národnostmi. Se Slováky 
jsem nemluvila, moc komunikativní nebyli. 

* Jak vypadal váš volný čas? Podnikali jste s ostatními účastníky nějaké 
výlety? 
Anna: Volného času moc nebylo, většinou jsme měli study time, ve kterém 
jsme se snažili ještě něco naučit, většinou to ale dopadlo tak, že jsme si 
povídali. Výletů bylo několik, mezi nejlepší patřila návštěva v U-Shaka Marine 
(akvárium, tobogány, bazény). Celý náš tým se tam ale spálil. 
Michaela: Volný čas jsme v podstatě neměli. Podívali jsme se na stadion 
Moses Mabhida, do přírodní rezervace, parádního aquaparku. Program byl 
nabitý. 
Marek: Náš volný čas měl mnoho podob, od odpočívání po menší kroužkové 
večírky na pokojích. Bohužel do města jsme mohli jít pouze s doprovodem. 
Veronika: Měli jsme naplánované výlety, kterých jsme se zúčastnili všichni. 

* Zažili jste i noční život? Jaká byla večerní party? 
Anna: Noční život jsme zažili jen za okny hotelu. Ale musím říct, že obyvatelé 
Durbanu jsou hodně hluční a veselí lidé, kteří nikdy nespí a hlavně neustále 
troubí.  
Michaela: Párty byla skvělá, možná moc krátká. Jen škoda, že na párty den 
před tím nevyšlo počasí. 
Marek: Noční život byl i přes občasnou únavu na denním pořádku. Po testech 
byly večírky pro všechny studenty, jeden z nich i kulturní, každá národnost 
zde měla možnost předvést něco typického ze své země. Některá 
představení byla opravdu zajímavá. Takových večírků ale bylo víc. Všechny 
byly skvělé. 
Veronika: Večer jsme nikdy sami venku nebyli, pouze organizované akce. 
Večerní párty byla pěkná. 

* Čtenáře by jistě zajímalo, zda jste spolu zažili nějaké veselé historky 
nebo trapasy? 
Anna: Jo, tak veselých historek a trapasů je hodně. Tak třeba, když jsem se 
byli podruhé a zároveň naposledy koupat v oceánu, byla celkem zima, ale 
zato pořádné vlny. Stáli jsme na mělčině v plavkách a říkali, že se koupat  
 

nepůjdeme (jen Míša se tam čvachtala). Jenže pak přišla obrovská vlna, která 
nás všechny spláchla. 
Michaela: No zažili… 
Marek: Tak každá zkouška byla taková veselá událost, po které jsme vždycky 
drbali, jak komu co šlo. No, a já byl občas s naším týmem mimo běžnou 
realitu (vlivem stresu a spousty dalších starostí), myšlenkami úplně jinde. Na 
některé moje hlášky budou jistě všichni rádi vzpomínat. 
Veronika: Určitě jich je celá řada, jako při každé akci. 

* Jaký byl návrat do podstatně chladnějšího Česka? Čekala na vás 
rodina? 
Anna: Návrat do Česka byl zklamáním, těšila jsem se na sníh. Rodina 
samozřejmě čekala s řízky a štrúdlem. 
Michaela: Člověk by čekal vánoční atmosféru, ale ta tu bohužel moc není. 
Rodina čekala a bráchové konečně uznali, že sami dva by být nemohli. 
Marek: Návrat a změna teploty mě téměř nepřekvapila a neovlivnila. Asi jsem 
zvyklý na zimu, nijak mi nevadilo, když jsem ve tříčtvrťácích a větrovce byl asi 
minutu venku, kde už na mě čekali rodiče. 
Veronika: Čekala jsem, že tady bude chladněji, takže návrat nebyl až takový 
šok. Rodiče mě přijeli vyzvednout do Brna. 

* Jak vás první den ve škole přivítali spolužáci? 
Anna: Vrhli se na mě jako divá zvěř. 
Michaela: Otázka: „Máš fotky?“ je asi nejvýstižnější. 
Marek: Spolužáci a učitelé mě moc pěkně přivítali. Učitelům, kteří nás 
připravovali, jsem už stačil dát malý dárek a moc rád jsem se se všemi zase 
viděl. 
Veronika: Řekla bych, že úplně normálně, jen trochu víc vyptávání. 

* Na tuto zkušenost budete jistě vzpomínat celý život. Který zážitek vám 
nejvíce utkvěl v paměti? 
Anna: Je těžké říct, na co budu vzpomínat nejvíc. Užila jsem si všechny dny 
a budu na všechno a všechny ráda vzpomínat. 
Michaela: Nejvíc si budu pamatovat ty skvělý lidi a atmosféru. 
Marek: Nejvíce mi utkvěl v paměti výlet na Moses Mabhida stadion v 
Durbanu. Měli jsme dokonce možnost vyjet na vrchol jeho 106 metrů 
vysokého oblouku, odkud byl nádherný výhled. Také jsem si přivezl pravou 
jihoafrickou vuvuzelu. 
Veronika: Celých těch deset dní byl jeden velký zážitek, na který nikdy 
nezapomenu.  

Převzato ze studentského časopisu inTELEkt.  
Připravili: MARTINA PICHOVÁ a MARTIN KERN (oktáva) 

 

 

 

…by se dalo psát dlouho a dlouho. O radostech i starostech, toleranci, 
vášni i nenávisti. Dnes však chci napsat o tom, co mě trápí a musím se 
s tím podělit. K čemu jsou zřízeny útulky pro zvířata a jak je možné, že 
jsou přeplněné, když Češi patří mezi největší 
milovníky psů a koček v Evropě? Důvodů je jistě 
více. 

Zkusme se ale podívat kolem sebe, jaká je 
realita. Chceme si pořídit štěňátko nebo koťátko.  
Nepotřebujeme papírové, proč taky. Většinou se 
koukneme na internet na inzeráty, a když se nám 
líbí a je také za dobrou cenu, je rozhodnuto. A tady 
to všechno začíná. Je docela možné, že odkoupíme 
zvířátko od množitele – NE chovatele. Jaký je mezi 
těmi dvěma slovy rozdíl? Obrovský. Množitelé 
zvířata množí pro peníze, jde jim o množství a 
rychlý výdělek. Informace o zdraví, povaze, podmínkách nebo výživě 
téměř nejsou. Mnohé napoví prostředí, v němž zvíře najdete, ale nakonec 
se Vám ho zželí a odvezete si ho domů. Problém je, že se tím neustále 
točí kolotoč nelegálních množíren, které takto produkují hromady štěňat, 
a když se nepodaří je udat, když jsou malinká a roztomilá, buď skončí 
v kleci nebo v útulku, nebo ještě mnohem hůř. A jsou to příběhy pro otrlé 
povahy! Zbídačelá, vyhladovělá, pohozená  
 

 

 
nebo uvázaná zvířata někde v lese. Zarostlý řetěz nebo provaz do krku, 
zhnisané rány po celém těle. Popálené, s polámanými kostmi od bití, 
vypíchnuté oči…  

Útulky by měly sloužit jako šance pro zvířata, jež 
se z vážných důvodů ocitla bez domova, např. 
nemoc nebo úmrtí majitele, případně pro ta, která se 
zaběhla a majitel je jistě hledá a brzy najde. Proto 
vás, kdo máte v úmyslu si pejska nebo kočku pořídit, 
prosím, nejprve se poohlédněte po kamarádovi 
z útulku, najdete jistě podle svých představ, od 
malých štěňátek a koťátek po velké a dospělé 
jedince. Mnozí z nich koukají přes mříže už pěkně 
dlouho, a čím jsou starší, jejich šance se zmenšuje.  
Ale hlavně, prosím vás, tato zvířata již dále 
nemnožte… Chápu, že je těžké je někdy uhlídat, ale 

kastrace je v těchto případech dobré a finančně zvládnutelné řešení. 
Myslete na potomky potomků, jež by takto přišli na svět…troufám si říci, 
že jen málo z nich by mělo šanci na pěkný život. Vždyť dle zákona je 
zvíře jen věc, zboží, které když nepotřebujeme, NĚJAK se ho zbavíme. 
Legislativa, která by problém nerozumných množitelů řešila, neexistuje a 
než se tak stane, je to na nás všech, na našem rozumu, odpovědnosti a 
srdci.                                                                                                                                                               

Ing. Svatava Vitulová, Kynologický klub Židlochovice  

(Kontakty na některé záchranné stanice a útulky: http://utulekbreclavbulhary.cz/; www.utulek-trebic.cz; www.kozmokra.cz; www.mpb.cz/utulek-pro-
zvirata/; http://www.stop-mnozitelum.cz/.) 

O psech a lidech… 
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Inzerujte vInzerujte vInzerujte vInzerujte v    Židlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodajiŽidlochovickém zpravodaji    
Řádková inzerce se třemi řádky  

je uveřejňována zdarma. 

Ceník: 
A4 – 3 482 Kč     A5 – 1 741 Kč  

                       A6 –    871 Kč     A7 –    436 Kč  
      A8   –  218 Kč 

Kontakt: martina.krizova@zidlochovice.cz 

 

Řádková inzerce 

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno s chatou. Finance mám.  

Tel.: 774 248 403. 

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno 
stavební (větší i menší). Prosím nabídněte. Rychlé 

jednání. Tel.: 776 637 839. 

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. 
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213. 

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve 
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý 

kupec. Tel.: 546 220 361. Zn. Brno i okraj. Výuka angličtiny rodilým mluvčím 
 

Pomohu Vám nebo Vašim dětem 
zdokonalit se v anglické konverzaci a ve čtení 

 

www.englishlessons.cz 
Email paulstewart@seznam.cz 

Tel. AJ 603 298 001 
Tel. ČJ 603 811 531 

Pneuservis – autoservis  
„ Za radnicí ” 

v Židlochovicích 
Pneuservis nabízí: 

- Servis a opravy všech druhů osobních 
a dodávkových pneumatik 

- opravy a renovace ocelových disků 
- prodej ojetých pneumatik s  
- minimálně 70% vzorkem ( komise ) 

prodej nových pneumatik  
za internetové ceny 

Autoservis: 
- výměny olejů a filtrů 
- renovace brzdových kotoučů 
- výměny brzdových desek  
- opravy a výměny všech komponentů  

náprav 
- opravy a výměny výfuků 
- výměny tlumičů 
- výměny klínových a rozvodových 

řemenů 
- likvidace autovraků 
- další opravy dle dohody 

Dále nabízíme čištění koberců,  
sedaček a čalounění  

přímo v domácnostech a firmách 

���� – 606 720 539 
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Dvojka v dějinách Židlochovic – 2. část 
 
1822 
Dnem 10. února 1822 se dostávají Židlochovice a celé panství úmrtím 
dosavadního majitele vévody Alberta Sasko-Těšínského jako dědictví do 
správy arcivévody Karla Ludvíka, který pak do Židlochovic velmi rád a 
často zajížděl.  

1842 
15. února 1838 začal pracovat cukrovar.  Po několika letech, 14. září 1842 
však vyhořel. Byl znovu uveden do provozu, rozšířen a zmodernizován. Až 
doposud se cukrová šťáva dostávala z řepy lisováním na kaši rozemleté 
řepy na ručních lisech, nyní se pro lisování řepy používalo hydraulických 
lisů. Při přestavbě v r. 1842 byl v rámci cukrovaru postaven i lihovar a v r. 
1847 byl u cukrovaru založen dvůr. Konečně v r. 1852 byla při cukrovaru 
zřízena vápenka.  

1862 
V únoru 1862 se při náhlém tání rozvodnila Svratka tak, že její vody 
zatopily vysoko všechny silnice vedoucí do Židlochovic. Po  několik dnů tak  

 

 

    bylo městečko odříznuto od okolního kraje. 

1912 
Přestože koryto řeky Svratky se nám dnes zdá až příliš hluboké a 
prázdné, velmi často nestačilo pojmout vody Svratkou protékající. Tak 
např. 26. února 1912 byla naměřena výška hladiny v Židlochovicích 555 
cm. Byla to vůbec jedna z největších povodní, jaké kdy Svratka do 
města přinesla. Velká voda byla pak i v některých dalších letech: 11. 
března 1941 to bylo 537 cm, 27. srpna 1938 po deštích 523 cm, 6. 
února 1933 opět 514 cm, 17. června 1926 také po deštích 505 cm a 
konečně 14. ledna 1920 stejná hladina 505 cm. Do pěti metrů byla výška 
hladiny velmi často.  

1952 
17. února 1952 napadlo půl metru sněhu, který ale již za dva dny roztál. 
18. dubna přiletěly první vlaštovky a 20. května byl silný mráz, při němž 
zmrzla kukuřice, fazole, rajčata, paprika a místy i víno. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-.  

�  �  � 
Na profantě 

5ho července 1866 jsme jeli na profant do Brna. Tam jsme stáli 4 dni, naložili jsme 32 měchů ovsa a 8ho jsme vyjeli z Brna přes Židlochovice. Tam 
byla právě rekrutírka – tam jsme krmili. V Hustopeči jsme byli přes noc. Potom jsme jeli přes Malacka do Stupavy, kde jsme zůstali týden. Potom jsme 
se pustili přes Lamač do Prešpurku. Tam jsme nakrmili a jeli za Dunaj do Kíce do Logrů, to je v Chorvátsku, kde už mlátili (koňmi). Zde jsme se zdrželi 
10 dní a jeli pak do Burku nad Litavou. Bylo nás tam 1800 vozů. Měli jsme tu veliký nedostatek – třeba celý týden jsem nejedl. Pro koně jsme fasovali 1 
a půl čtvrti ovsa a porci sena. To bylo pro ně tuze málo, proto jsme kupovali snopy ječmene nebo ovsa a slámy, nebo jsme žali palach u Dunaja. Pro 
nás měli 52 krejcarů denně a půl láblíku chleba. Odtud jsme se dostali do Vídně přes Semerik do královského arsenálu. Zde jsme se měli dobře. Bylo 
zde všechno k dostání. Míra sečky byl za 24 kr. Za pobytu ve Vídni jsme jen jednou vezli chleba do Lizinku. Tam měli Sasi magacinu. Byli jsme tam 3 
neděle. Na 5 dní jsme fasovali 11 zl. 25 kr. Náš konduktér vyfasoval na celý transport 330 zl. tak utekl. Na svátek císaře pána dostali jsme certifikáty a 
na cestu 90 zl. Když jsme jeli přes Mikulov dom, viděli jsme první Prusy, Ve Štarvicích lidi moc mřeli. V neděli odpoledne jsme přijeli dom. Bylo to 20ho  
srpna. Byl jsem na profantě 7 neděl a byl jsem spřižené s Kašparem Otřísalem. Můj kůň byl bílý a jeho hnědý.  

Poznámka: Jedná se o článek přejatý z Nikolčické čítanky vydané v Mikulově v r. 1994. Je třeba si uvědomit, že  roku 1866 probíhala prusko – 
rakouská válka. Byl to jeden z nejkrvavějších válečných střetů, který se odehrál na území Čech a Moravy. Snaha pruského kancléře Otto von 
Bismarcka sjednotit Německo jakýmikoliv prostředky a jakýmkoliv způsobem (ono známé „krví a železem“) vyústila v noci z 15. na 16. června 
v otevřené vyhlášení války Rakousku Pruskem. Vyvrcholením dílčích neúspěchů Rakouska v této válce se stala široce známá porážka v bitvě u 
Sadové 3. července 1866. Pod vedením c.k. polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka stálo na rakouské straně 191 000 mužů pěchoty, 24 000 vojáků 
jezdectva a 770 děl. Zájmy Pruska, jehož armádě velel Helmut Moltke, hájilo 193 000 vojáků pěchoty, 27 000 příslušníků jezdectva a 786 děl. Ztráty 
v jediný den bitvy byly obrovské – na bojišti zemřelo 44 300 rakouských a 9 150 pruských vojáků.  
Uvedený  článek byl do Nikolčické čítanky převzat z tamní obecní kroniky a tam se zase dostal z rodinné kroniky nikolčického občana Františka 
Lízala.Název profant znamená proviant.   

Za zapůjčení Nikolčické kroniky děkujeme p. Damiánu Böhmovi. 

�  �  � 
Matyáš Mithofer ze Židlochovic 

 Farní kostel Povýšení sv. Kříže v Rajhradě pochází z r. 1330. Byla to tehdy svou velikostí spíš kaple, kterou povolil 
postavit olomoucký biskup Jindřich Berka z Dubé a Lípy.  

Farní kostel Povýšení sv. Kříže byl zbudován zejména z důvodu častých záplav, při kterých se tehdy neregulovaná 
řeka Svratka a její četná ramena při jarních oblevách a větších deštích často vylévala z břehů. Farníci z Rajhradu, 
Čeladic, Popovic, Holasic, Syrovic a Sobotovic tak nemohli na bohoslužby. Do té doby byl farní kostel jen v 
benediktinském klášteře. 

Poslední rozšíření kostela na současný stav, úplná jeho přestavba ve slohu barokním, se stala za posledního 
rajhradského probošta a preláta Otmara Karla Konrada v letech 1765 – 1766. Plány navrhl zednický mistr Josef 
Lamberský a stavbu provedl zednický mistr Matyáš Mithofer ze Židlochovic. 10. 4. 1767 byla olomouckým biskupem 
Maxmiliánem z Hamiltonu obnovena funkce farního kostela. Pontifikální mše s vysvěcením se konala 3. 5. 1767. Ozdoby 
na svatostánku provedl židlochovický sochař Johann Stern.                                                                  Převzato z internetu 

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

�

Moudrá slova:  
Lidská krutost bývá nazývána zvířecí, ale to je hrozně nespravedlivé a urážlivé pro zvířata. 

F. M. Dostojevskij 
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Alexandrova rozhledna je kamenná stavba, která 

se tyčí nad adamovským údolím na vrcholu Špičák na 
severozápadě katastru obce Babice nad Svitavou, na 
původním místě zaniklého dřevěného vyhlídkového 
pavilonu. Autor, který vytvořil projekt pro tuto stavbu, byl 
architekt Oscar Mratschek. Rozhledna byla turistům 
zpřístupněna 4. září 1887. Své jméno získala po 
předsedovi brněnské sekce Rakouského turistického 
klubu Alexandru Suchánkovi, který se stal velkým 
propagátorem výstavby Alexandrovy rozhledny.  

Za druhé světové války byla věž pobořena. V 70. 
letech se zcela opravila a uvnitř a na střeše rozhledny byl 
instalován televizní převaděč pro Adamov. Zároveň byl 
instalován žebřík a železný ochoz umožňující výhled do 
krajiny. Ten se otevírá zejména jižním směrem a kromě 
samotného Adamova je vidět velká část Brna,  

Pálavské vrchy a za extrémně dobré viditelnosti, 
která nastává jen několikrát ročně, je možné vidět 
vrcholky Alp. V době vzniku rozhledny nebránila rozhledu 
žádná vegetace. Postupem času se však kvůli vysokým 
stromům zcela uzavřel výhled na sever a částečně i údolí  
 

Svitavy a město Adamov. 
V průběhu roku 2007 byla věž uzavřena z 

důvodu havarijního stavu vyhlídkového ochozu a 
od července 2008 byla prováděna rekonstrukce s 
rozpočtem 3,7 mil. korun, na kterou byla čerpána 
dotace z fondů EU a řada dárcovských a 
sponzorských podpor. Věž byla zvýšena o osm 
metrů oproti původní výšce a téměř se podařilo 
docílit původního záměru, dosáhnout opět 
bezchybného výhledu všemi směry. Rozhledna se 
stala novou dominantou města Adamova a velkým 
turistickým lákadlem této části Moravského 
Švýcarska. K znovuotevření rozhledny došlo 16. 
května 2009.  

V krásném zimním počasí se v sobotu 21. 
ledna 2012 sešlo na hrušovanském nádraží 22 
židlochovických turistů, kteří absolvovali cestu 
vlakem do Babic a odtud šli desetikilometrovou 
trasu přes Alexandrovu rozhlednu do Adamova   
Byl to už jejich 86. výlet. 

Zdroj: internet. Připravil –kv–. 

 
 
 

• Na počátku ledna 2012 si vyhlédli neznámí vandalové pomník Miroslava Tyrše v židlochovickém parku k ukojení svých sprejerských tužeb. Tento 
nehorázný čin neušel pozornosti místních občanů. Dnes už jsou nápisy díky starostovi jednoty Sokol Židlochovice Josefu Kratochvílovi odstraněny, 
za což mu tímto děkuji. A vy, sprejeři, styďte se !                                                                                                                                     Oldřich Kahoun 

• Vzácný soubor zkamenělin ze slavné lokality Messel v Německu je vystaven v prostorách Paláce šlechtičen v Kobližné ulici v Brně. Jedná se o 
kolekci 125 druhů originálů zkamenělin především obratlovců, jejichž stáří je odhadováno na sedmačtyřicet milionů let. Výstava je otevřena 
každodenně mimo pondělí až do 7. dubna.  
V Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu přiopravilo Moravské muzeum výstavu „Hynku! Viléme! Jarmilo!“  Výstava přináší pohled na básníka K. 
H. Máchu, jeho souputníky i následovníky a připomíná romantismus jako univerzální umělecký směr. Výstava potrvá do 31. března 2012. 
V pavilonu Anthropos v Pisárkách jsou vystaveny sbírky získané při vědecké expedici v severní Austrálii v roce 1969. Archeologické, 
antropologické a zoologické výzkumy prezentuje výstava s názvem Za posledními lidmi doby kamenné.                                                                –rt– 

• Přátelé Podkarpatské Rusi se jmenuje zeměpisně – etnograficko – společenský čtvrtletník, který vydává stejnojmenné občanské sdružení v Brně.  
Časopis je vydáván druhým rokem a jeho zimní číslo z roku 2011 převzalo obsáhlý článek tajemníka Mgr. Miroslava Cvrka o návštěvě naší 
delegace městského úřadu z oslav 775 roků města Svaljavy. Čtenáři Židlochovického zpravodaje si článek mohli přečíst v loňském listopadovém 
čísle našeho zpravodaje.                                                                                                                                                                                             –rt– 

• Výčepní zařízení za padesát tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj z areálu bývalého letního centra z Vojkovic na začátku ledna. Zařízení 
zmizelo jen pár dní poté, co zloděj z areálu ukradl také stolní fotbal.                                                                     Brněnský deník Rovnost 9. ledna 2012 

• Meteorologické údaje na webu zahradnické školy v Rajhradě. 
„Kolik napršelo, kolik stupňů bylo dneska ráno?“, tak to jsou otázky, na které budete moci zjistit přesné aktuální odpovědi na webových stránkách 
zahradnické školy v Rajhradě. V objektu školy je umístěna velmi kvalitní meteorologická stanice, jejíž údaje jsou digitalizovány a slouží i 
profesionálním účelům. Jak na to? Na internetu si zadejte www:skolarajhrad.cz. Objeví se hlavní stránka školy a vy musíte až na její spodní část, 
kde jsou vedle sebe barevné emblémy a druhý z nich zleva je bleděmodrý školní meteostanice, kterou když rozkliknete, tak vstoupíte do pestré 
nabídky meteorologických údajů. No, a když budete na stránkách zahradnické školy, tak se porozhlédněte i po jiných nabízených zajímavostech. 
Rozklikněte si třeba úplně pravý emblém – České ručičky, kde se dozvíte o nejlepších studentech jednotlivých oborů vzdělání v rámci České 
republiky, včetně zahradnictví.                                                                                                                                                        Ing. Miroslav Řeřucha 

 

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 
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Tip na výlet 
v 

Zaznamenali jsme…  
 

Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště v Rajhradě 
 zve všechny zahradníky, zahrádkáře i laickou veřejnost na tradiční ples školy,  

který se uskuteční v pátek 17. února 2012 v Modřicích v prostorách hotelu Gregor.  
K poslechu a tanci hrají Dolňáci. Součástí plesu bude i bohatá tombola. 

Vstupenky s místenkou v ceně 200 Kč lze zakoupit v budově školy 
 na Masarykově ulici v Rajhradě u paní Ševčíkové. 

Bližší informace tel.:547 426 314, mail: sevcikova@skolarajhrad.cz  . 
Na Vaši účast se těší zaměstnanci a žáci zahradnických oborů a ekologie. 

 


